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ATA Nº 1, DE 28 DE JANEIRO DE 2020
(Sessão Ordinária da Primeira Câmara)
Presidente: Ministro Walton Alencar Rodrigues
Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
Subsecretário da Primeira Câmara: TEFC Paulo Morum Xavier
À hora regimental, o Presidente declarou aberta a sessão ordinária da Primeira Câmara, com a
presença dos Ministros Benjamin Zymler, Bruno Dantas e Vital do Rêgo; dos Ministros-Substitutos André
Luís de Carvalho e Weder de Oliveira; e do Representante do Ministério Público, Procurador Sergio
Ricardo Costa Caribé.
Ausente o Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, por motivo de férias.
HOMOLOGAÇÃO DE ATA
A Primeira Câmara homologou a ata nº 44, referente à sessão realizada em 3 de dezembro de 2019.
PUBLICAÇÃO DA ATA NA INTERNET
Os anexos das atas, de acordo com a Resolução nº 184/2005, estão publicados na página do Tribunal
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:
- 017.449/2016-2 e 030.071/2019-4, cujo Relator é o Ministro Walton Alencar Rodrigues;
- 022.171/2016-9 e 029.267/2019-6, de relatoria do Ministro Benjamin Zymler;
- 006.370/2016-0, 009.650/2016-4 e 027.826/2014-7, cujo Relator é o Ministro Bruno Dantas; e
- 033.525/2019-6 e 035.910/2016-0, de relatoria do Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
PROCESSOS APRECIADOS POR RELAÇÃO
A Primeira Câmara aprovou, por relação, os acórdãos de nºs 1 a 444.
SUSTENTAÇÃO ORAL
Na apreciação do processo nº 006.065/2016-3, cujo Relator é o Ministro Benjamin Zymler, o Dr.
Bernardo Gomes Leão, o Dr. Roberto Moreno de Melo e o Dr. Elias Sampaio Freire declinaram da
sustentação oral que haviam solicitado, respectivamente, em nome de Camila Silva Chedid e de Ferlim
Serviços Técnicos Ltda..
PROSSEGUIMENTO DE VOTAÇÃO
Nos termos do art. 112 do Regimento Interno, deu-se prosseguimento à votação do processo nº
028.743/2015-6 e o Tribunal aprovou o acórdão nº 445, sendo vencedora a proposta apresentada pelo
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Relator, Ministro-Substituto Weder de Oliveira, à qual anuiram os Revisores, Ministro Walton Alencar
Rodrigues e Ministro Benjamin Zymler.
PROCESSOS APRECIADOS DE FORMA UNITÁRIA
Por meio de apreciação unitária de processos, a Primeira Câmara proferiu os Acórdãos de nºs 445 a
534, incluídos no Anexo I desta Ata, juntamente com os relatórios e os votos em que se fundamentaram.
ACÓRDÃOS APROVADOS
RELAÇÃO Nº 1/2020 – 1ª Câmara
Relator – Ministro WALTON ALENCAR RODRIGUES
ACÓRDÃO Nº 1/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, com
fundamento no art. 143, inciso V, alínea d, do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula de
Jurisprudência predominante no Tribunal, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão
material, a numeração do Acórdão 1.424/2019-TCU-1ª Câmara, onde se lê: “9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.3.3.1,
9.3.3.2 e 9.3.4”, leia-se: “9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.3.1, 9.2.3.2 e 9.2.4”, mantendo-se inalterados os demais
termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-010.713/2017-4 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Antonia Maria Rodrigues (478.642.226-68); Expedito dos Reis Campos
(167.870.306-06)
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Viçosa
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 Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: Wagner Ramiro de Sales (122.209/OAB-MG) e outros, representando
Expedito dos Reis Campos.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 2/2020 - 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-016.814/2019-3 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Marilda Coerim (067.955.538-25); Marino da Graça Pereira (798.416.518-15);
Nair Moreno (015.375.528-80); Neusa Maria Consolin (140.496.439-87); Sandra Regina de Arruda Belloti
Garcia (069.191.728-01)
1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do INSS - Marília/SP – INSS/MPS
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 Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
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ACÓRDÃO Nº 3/2020 - 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-038.512/2019-0 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Maria Auxiliadora Costa Rodrigues (280.315.806-00); Maria Rita das Dores
Mendes Costa (445.016.506-30); Paulo Cesar Ferreira Almas (462.938.176-72); Renato Gonçalves de Lima
(144.178.806-97)
1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do INSS - Divinópolis/MG- INSS/MPS
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 Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 4/2020 - 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-038.522/2019-5 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Antonio Carlos Ladeira (064.495.066-87); Marilda Aparecida Ionta (964.431.89604)
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Viçosa
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 Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5/2020 - 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-038.541/2019-0 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Ricardo de Castilho (196.338.316-87); Ronaldo Sevarolli Venancio (120.268.16620); Sergio Dias Dutra (166.815.096-49); Sonia Nabor Gomes (876.498.106-15); Wally Luiza da Silva
(116.594.241-00)
1.2. Órgão/Entidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Minas Gerais
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
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1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 6/2020 - 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 em análise se exauriram antes de seu processamento
pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do Regimento Interno,
c/c o art. 7º da Resolução TCU nº 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o
ato constante deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-038.568/2019-5 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessado: Gonçalo Matos de Carvalho (135.832.475-15)
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 7/2020 - 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 em análise se exauriram antes de seu processamento
pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do Regimento Interno,
c/c o art. 7º da Resolução TCU nº 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o
ato constante deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-038.571/2019-6 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessado: Marly Guedes Cavalcante (029.309.867-00)
1.2. Órgão/Entidade: Banco Central do Brasil
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 Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 8/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em
vista que os efeitos financeiros dos atos de concessão em análise se exauriram antes de seu processamento
pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do Regimento Interno,
c/c o art. 7º da Resolução TCU nº 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os
atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-038.628/2019-8 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Carlos Augusto Contreiras de Almeida (008.630.411-91); José Carlos Matte
(339.145.241-20)
1.2. Órgão/Entidade: Senado Federal
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 Pessoal (SEFIP).
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1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 9/2020 - 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 em análise se exauriram antes de seu processamento
pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do Regimento Interno,
c/c o art. 7º da Resolução TCU nº 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o
ato constante deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-038.650/2019-3 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessado: Manassés Arcanjo da Silva (271.424.854-34)
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região/PE
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 Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 10/2020 - 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 em análise se exauriram antes de seu processamento
pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do Regimento Interno,
c/c o art. 7º da Resolução TCU nº 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o
ato constante deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-038.660/2019-9 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessado: Magaly Maria Gonçalves Batitucci (510.725.216-87)
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Juiz de Fora
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 11/2020 - 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 em análise se exauriram antes de seu processamento
pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do Regimento Interno,
c/c o art. 7º da Resolução TCU nº 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o
ato constante deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-038.679/2019-1 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessado: João José Accioly Barreto (049.038.545-15)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério Público 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 Pessoal (SEFIP).
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1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 12/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em
vista que os efeitos financeiros dos atos de concessão em análise se exauriram antes de seu processamento
pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do Regimento Interno,
c/c o art. 7º da Resolução TCU nº 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicados por perda de objeto, os
atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-038.695/2019-7 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Carlito Nassif Name (015.725.638-34); Epminondas Muniz Santiago
(769.291.838-49); José Sifronio dos Santos (055.252.398-41); Nelson Merlo (230.470.208-25); Pedro
Roberto Sanches (010.877.778-28); Soiti Shiguematsu (042.960.958-20); Vera Lucia Frayze David
(506.424.808-34)
1.2. Órgão/Entidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado 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 Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 13/2020 - 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 da Lei 8.443/92, c/c o art. 143 do Regimento
Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir relacionado, e em fazer a
seguinte determinação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-039.044/2019-0 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessado: Monalisa Ogliari (899.186.731-68)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Educação
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 Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) que corrija o fundamento legal do ato
no Sistema de Apreciação e Registro de Atos de Admissão e Concessões (Sisac), nos termos do art. 6º, §
1º, inciso II, da Resolução - TCU 206/2007.
ACÓRDÃO Nº 14/2020 - 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 da Lei 8.443/92, c/c o art. 143 do Regimento
Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir relacionado, e em fazer a
seguinte determinação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-039.052/2019-2 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessado: Vilma Firmina de Souza (202.395.486-04)
1.2. Órgão/Entidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Minas Gerais
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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 Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) que corrija o fundamento legal do ato
no Sistema de Apreciação e Registro de Atos de Admissão e Concessões (Sisac), nos termos do art. 6º, §
1º, inciso II, da Resolução - TCU 206/2007.
ACÓRDÃO Nº 15/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso
II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir
relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-006.817/2019-0 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Alessandra de Souza Nascimento (012.637.877-03); Angelita Dutra Ribeiro
(629.817.062-68); Eline Messias de Oliveira (767.682.792-20); Fabiana Ponte de Albuquerque
(817.580.903-59); Jason de Oliveira Gomes (648.586.002-97)
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Acre
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 Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 16/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso
II do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de admissão de pessoal a seguir
relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-012.889/2018-0 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessada: Mara Joceli Soares Araújo (417.873.230-72)
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pelotas
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 Pessoal (SEFIP)
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 17/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em
vista que os efeitos financeiros do ato de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu
processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do
Regimento Interno, c/c o art. 7º da Resolução TCU nº 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicado, por
perda de objeto, o ato constante deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-013.666/2018-5 (ATOS DE ADMISSÃO)
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1.1. Interessado: Thiago da Silva Mendes (936.280.485-91)
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Sergipe
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP)
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 18/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso
II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir
relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-024.744/2019-0 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Afonso Freire de Carvalho Junior (708.421.644-80); Carlos Daniel Gomes Silva
(130.742.684-09); Edson Costa do Nascimemto (702.379.504-99); Francisco Maycon da Fe Nascimento
(115.654.094-18); Gustavo Ribeiro Silva (113.854.614-38); Gustavo Severiano Silva (402.526.968-67);
Gustavo Silva de Lima (124.418.204-43); Marcos Antonio Alves Bezerra (706.590.944-10); Paulo Egydio
Santiago Machado (123.253.754-39); Rafael Luis dos Santos Silva (121.991.524-64)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Aeronáutica (vinculador)
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 Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 19/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso
II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir
relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-027.391/2019-1 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Marcelo Fernandes da Costa (257.471.808-94); Robson Papini Mota
(596.431.026-53); Sandra Regina Luksaitis (099.774.298-47); Sergio Ricardo Nigri Blinder (016.669.73700); Silvio Romero Moury Fernandes dos Santos (669.549.404-53)
1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal
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 Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 20/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em
vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu
processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do
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Regimento Interno, c/c o art. 7º da Resolução TCU nº 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicados, por
perda de objeto, os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-028.692/2019-5 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Adriana de Oliveira Costa (001.106.440-42); Alessandra Paz Silverio
(013.468.971-23); Ana Claudia de Andrade Silva (008.722.174-85); Daniella Hanna Nahum Pinho
(659.787.222-34); Danielle Pereira Barros (027.169.211-13); Felipe da Silva Camacho (937.868.910-87);
Hugo Furtado Rodrigues (148.444.367-59); José Neto de Oliveira (085.164.864-94); Leonardo Henriques
Portes (078.809.576-50); Marcelo Martins de Moura (011.177.583-38); Mayara Poliane Pires Cagliari
Mendes (057.792.734-56); Moises Candido Neri Barreto (511.125.405-63); Priscila Lugato Ramos
(103.068.227-50); Tatiany Guimarães Nogueira Gonçalves (006.837.051-21); Thaisa Calumby Lima
(008.979.005-70); Thiago Odon Castro de Almeida (632.615.023-04); Thiago de Oliveira Ferrão
(945.319.945-15); Tulio Gonçalves Gomes (082.520.956-07); Uira Luiz de Melo Sales Marmhoud Coury
(037.503.194-48); Vanessa da Rosa (005.306.091-18)
1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 21/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em
vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu
processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do
Regimento Interno, c/c o art. 7º da Resolução TCU nº 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicados, por
perda de objeto, os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-028.924/2019-3 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Laura Almeida de Oliveira Garambone (043.032.257-70); Leila Martins
(730.849.647-34); Lidiane Monteiro Rodrigues da Silva (070.656.347-60); Lilian da Silva Lima
(074.396.687-23); Lucia Helena da Costa Faria (700.347.457-34); Lucia Isabel Alarcao Ferreira Amoedo
(758.009.937-34); Luciana da Vera Cruz Nunes (069.664.647-16); Luis Marcos Gonçalves de Vasconcelos
(004.916.227-67); Luiz Felipe Diniz Guimarães (079.602.337-99); Maria Izaias Polonini Marques de Sousa
(093.949.257-16); Maria Jose Orozimbo (598.032.077-68); Maria Madalena Franco de Saraiva
(472.679.417-53); Maria Olinda da Silva de Almeida (097.429.097-17); Maria Raimunda Nascimento
(859.462.907-97); Maria Teresa Jorge Werneck (975.080.126-15); Maria de Lourdes Dias de Araujo
(362.406.057-00); Marta Cabral Souza (815.007.777-49); Norma Munis Serra (735.714.077-68); Rafaela
Batista Monteiro (054.653.987-44); Rita de Cassia da Silva Calixto Gambet (760.512.697-20)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador)
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 Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 22/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso
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II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir
relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-030.308/2019-4 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Aline Raquel de Sousa Ibiapina (027.022.063-10); Anna Karina Borges de Alencar
(007.484.424-56); Herion Alves da Silva Machado (007.775.993-17); Jedeias de Amorim Junior
(018.343.163-40); Jefferson Torres Nunes (670.470.503-10); João Victor Souza da Silva (059.194.463-40);
Romario Lima Farias (029.541.933-44)
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Piauí
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 Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 23/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso
II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir
relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-030.489/2019-9 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Willian Jesus de Souza (388.336.448-71); Willian Oliveira da Cunha
(402.611.458-94); Willian dos Santos Ribeiro (223.190.368-73); Zamiel de Souza (271.965.978-93);
Zeferino Alves de Souza Neto (282.920.838-20)
1.2. Órgão/Entidade: Diretoria Regional da ECT em São Paulo/Interior - DR/SPI
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 Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 24/2020 - 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 da Lei 8.443/92, c/c o art. 143 do Regimento
Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, e
em fazer a seguinte determinação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-031.352/2019-7 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Angela Ribeiro de Jesus Almada Lima (989.331.593-04); Eliane Leite Correa
(740.325.002-82); Roberta Testani (553.582.760-68); Taise Sanchi Ferrao (000.259.510-92); Tulio Macedo
Rosa e Silva (230.828.478-11); Vitor Graciano de Souza Maffia (224.844.158-42)
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região/AM e RR
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 Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinar ao Setor de Controle Interno-TRT/ AM e RR que faça constar esclarecimento acerca
da real origem da vaga (remoção, aposentadoria, falecimento ou outro motivo) nas nomeações para a
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ocupação de cargos regidos pela LOMAN, cujos formulários de admissão do sistema Sisac tenham sido
indevidamente preenchidos como “transferência/ascensão” e ainda se encontrem pendentes de envio à
apreciação desta Corte de Contas.
ACÓRDÃO Nº 25/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso
II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir
relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-031.619/2019-3 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Bruno Pimentel (000.800.221-54); Carlos Eduardo de Sousa Medeiros
(716.390.711-72); Graciane Maria de Assis (007.295.831-63); Guiomar Nunes Ferreira (726.885.721-72);
Leonardo Mendes Soares (410.159.161-04); Phelippe Kaua dos Santos Maia (025.158.181-02); Rafael de
Almeida Dornelas Camara (009.672.834-50); Raquel Vieira dos Santos (030.594.391-09); Rodrigo de
Oliveira Borges (011.405.761-35); Tiago Duarte Horta (019.237.161-40)
1.2. Órgão/Entidade: Companhia Nacional de Abastecimento
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 Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 26/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso
II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir
relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-031.690/2019-0 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessadas: Tamara Aline Giebmeier Spies (004.028.450-64); Verone Mendes Dara
(019.715.421-21)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Fazenda (extinta)
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 Pessoal (SEFIP)
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 27/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso
II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir
relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-033.010/2019-6 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Ramon Missias Moreira (032.583.805-46); Roberta Stofeles Cecon (071.441.95670); Rubia Salete Castro da Silva Seabra (809.729.424-91)
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1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco
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 Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 28/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso
II do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de admissão de pessoal a seguir
relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-033.034/2019-2 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Alex Mofardini Ramos (055.807.947-46)
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo
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 Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 29/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso
II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir
relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-033.255/2019-9 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Adriane Becker Lima Argolo (764.227.120-49); André Prato Schmidt
(934.601.470-91); Bruna de Jesus Cunha da Silva (026.219.303-52); Cleiton da Silva Oliveira
(025.583.145-56); Cleuvia de Mattos (133.142.358-95); Diego Rodrigues Luft (016.576.800-29); Joseane
Joras Lumertz (955.881.240-49); Lucenira Luciane Kessler (934.783.560-91); Maria Cristina da Silveira
Chagas (973.339.210-34); Rodrigo Maciel (627.490.480-87)
1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A.
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 30/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em
vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu
processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do
Regimento Interno, c/c o art. 7º da Resolução TCU nº 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicados, por
perda de objeto, os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
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1. Processo TC-034.884/2019-0 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Alexandra da Silva Santos Sampaio (836.151.805-34); Amauri José dos Santos
Amaral (077.564.022-00); Antonio Carlos Reis de Oliveira (254.473.277-68); Carla Dell Antonia
(139.949.508-99); Carlos Henrique Flores Ulrich (968.541.110-72); Francisco Cezar Correa Duarte
(106.558.320-68); Igor Francis Alves Mendes (988.979.341-53); Ivan Luiz de Almeida Vianna
(013.636.397-06); Leonardo Ferreira dos Santos (069.067.547-00); Marcielo Junio de Andrade
(818.676.541-72); Maria Aparecida Pereira (043.667.988-40); Mateus Antonio Cosme (277.340.908-69);
Nayara Cristina da Costa Ferreira (049.773.564-46); Paula Renata da Rosa Posser (911.928.460-87);
Roberta Francismeire de Arruda Mattos (652.349.441-15); Tieko Neusa Mitsuoka Mendes (122.584.57858); Valeria Pijanowski Andrade (050.002.688-22); Valmir Fernandes Para (328.802.787-91); Vera Lucia
Monteiro Silva (309.311.502-72); Vinicius Costa Almeida Chaves (032.786.835-01)
1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A.
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 31/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em
vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu
processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do
Regimento Interno, c/c o art. 7º da Resolução TCU nº 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicados, por
perda de objeto, os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-035.087/2019-6 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Andrea Cidade Goulart (981.531.450-53); Andreia Souza Feijo de Fraga Ricardo
(008.297.410-11); Cibele Sangoi Klusener (818.049.970-72); Cleiton da Silva Pando (002.213.050-09);
Debora Savedra Espindola Cunha (002.362.770-06); Douglas Ignacio Lima (020.915.720-80); Gabrielle
Grassi Cabreira (837.186.560-00); Jonatan Luis Rodrigues Silva (022.273.740-98); Jorge Kaczaniuk
(289.622.060-72); Karin Cristina Stumpf (006.647.680-16); Larissa Pozzebon da Silva (024.652.770-65);
Luciane dos Santos Silva (726.395.470-20); Raquel Guimarães dos Santos (002.140.020-20); Renata
Puricelli Sbroglio (832.155.140-87); Simone da Costa Duarte (676.942.090-20); Sofia Hallmann
(004.599.950-30); Tatiane Duarte de Menezes (921.102.230-49); Vanessa Grudzinski (955.184.870-53)
1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre
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 Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 32/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em
vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu
processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do
Regimento Interno, c/c o art. 7º da Resolução TCU nº 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicados, por
perda de objeto, os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-035.408/2019-7 (ATOS DE ADMISSÃO)
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1.1. Interessados: Aline Ferreira Travessa (611.537.532-00); Antonio Rafael Quadros Gomes
(970.171.832-15); Daisy Elaine Andrade da Silva (751.188.742-20); Luiz Carlos Soares de Carvalho Junior
(370.601.768-70); Tiago Vinicios Policarpo Cortes (124.342.627-67)
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Pará
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 Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 33/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/92; art. 143, inciso II,
do Regimento Interno c/c o art. 7º da Resolução TCU nº 206, de 24/10/2007, em excluir o ato de admissão
de Wanderson Braga Pinheiro (982.652.293-72) do sistema SISAC, por haver sido cadastrado em
duplicidade; e considerar prejudicado, por perda de objeto, o ato relacionado no item 1.1 a seguir, tendo em
vista que seus efeitos financeiros se exauriram antes de seu processamento pela Corte, de acordo com os
pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-035.566/2019-1 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Luciano Cassio Santos de Amorim (909.441.003-68)
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 34/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso
II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir
relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-035.910/2019-4 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Amanda Paola Alves Caldo (033.589.911-05); Christian Bonilha Knoch
(728.606.341-34); Sofia Urt (321.907.618-16)
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul
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 Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 35/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso
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II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir
relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-038.473/2019-4 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Keila dos Santos Teixeira (020.074.803-36); Tiago Roberto da Costa
(046.172.994-67); Wanderson de Souza Silva (010.786.333-20)
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 36/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso
II do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de admissão de pessoal a seguir
relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-038.496/2019-4 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Misael Neto Bispo da Franca (792.178.775-49)
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Bahia
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 Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 37/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em
vista que os efeitos financeiros do ato de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu
processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do
Regimento Interno, c/c o art. 7º da Resolução TCU nº 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicado, por
perda de objeto, o ato constante deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-038.734/2019-2 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Laiana Maurício Freitas (669.649.623-87)
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 38/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em
vista que os efeitos financeiros do ato de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu
processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do
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Regimento Interno, c/c o art. 7º da Resolução TCU nº 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicado, por
perda de objeto, o ato constante deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-038.746/2019-0 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Williane da Silva de Oliveira (018.222.851-78)
1.2. Órgão/Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica de Goiás - MEC
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 Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 39/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em
vista que os efeitos financeiros do ato de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu
processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do
Regimento Interno, c/c o art. 7º da Resolução TCU nº 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicado, por
perda de objeto, o ato constante deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-038.754/2019-3 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Aline Pacheco Souza (924.181.202-87)
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Amapá
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 Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 40/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em
vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu
processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do
Regimento Interno, c/c o art. 7º da Resolução TCU nº 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicados, por
perda de objeto, os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-038.765/2019-5 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Daniel Louzada Fernandes (139.675.657-42); Randolpho Martino Junior
(674.368.626-34); Samuel Borges Barbosa (018.237.261-86)
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Viçosa
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 Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 41/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em
vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu
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processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do
Regimento Interno, c/c o art. 7º da Resolução TCU nº 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicados, por
perda de objeto, os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-038.775/2019-0 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Rusanil dos Santos Moreira Junior (085.067.824-22); Thiago Bento dos Santos
(053.181.194-84); Zayr Claudio Gomes da Silva (064.482.814-52)
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Alagoas
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 Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 42/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso
II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir
relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-039.074/2019-6 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Flávio Moura e Silva Júnior (978.344.833-15); Isa Marília Silva de Oliveira
(006.986.673-28); Isabel Andrade Lopes de Sousa (065.869.124-40); José Francisco Martins de Sousa
(025.341.533-07); João Batista Sousa de Carvalho (645.772.953-34)
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP)
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 43/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso
II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir
relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-039.114/2019-8 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Marcus Vinícius Reisinger Fernandes Krau (115.658.937-19); Monique Aleluia de
Oliveira (129.125.937-60); Pâmela Souza da Cruz (135.155.857-96); Paulo Henrique Bueno Reigoto
(082.894.117-31); Paulo Roberto Góes Uchoa (052.852.657-03); Pedro Henrique Germano Matheus
(110.845.387-25); Pedro Henrique Rodrigues de Campos (057.484.937-80); Reginaldo Quirino da Silva
(054.304.497-17); Rodrigo do Nascimento Félix (126.220.847-57); Suelen Molles Magalhães
(102.395.207-69)
1.2. Órgão/Entidade: Diretoria Regional da ECT no Rio de Janeiro - DR/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 Pessoal (SEFIP)
1.6. Representação legal: não há.

19
Tribunal de Contas da União
Secretaria das Sessões

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 44/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso
II do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de admissão de pessoal a seguir
relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-039.328/2018-0 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Gerson de Alencar Lima (032.776.874-65)
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano
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 Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 45/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso
II do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de admissão de pessoal a seguir
relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-040.076/2019-9 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Francisco Wellington Rodrigues Lima (668.368.913-04)
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 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 Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 46/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso
II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir
relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-040.107/2019-1 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Albert Mendonça Rocha (163.008.537-56); Chayann Bicalho Gonzalez
(159.233.957-38); Saulo Esteves Dohler (087.429.846-61)
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 Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
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ACÓRDÃO Nº 47/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso
II do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de admissão de pessoal a seguir
relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-040.117/2019-7 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Lionara Leão Rodrigues (005.327.231-55)
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região/MS
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 Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 48/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso
II do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de admissão de pessoal a seguir
relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-040.151/2019-0 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Henrique Luiz Andrade Pimentel (788.829.902-49)
1.2. Órgão/Entidade: Centro de Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada S.A.
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 Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 49/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso
II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir
relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-040.164/2019-5 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Glauce Araujo Ideiao Lins (011.125.564-35); Iaponira da Silva Figueiredo Vidal
(840.936.174-49); Jandisy Braga Lustosa (010.213.913-01); Jeronice Aparecida Eduardo (898.360.73604); Leonicio Silva Umbelino Junior (585.057.505-78); Maria Janete Arrais (940.003.443-15); Natalia
Tavares de Paula (020.846.303-80); Patricia Doranne Ramos de Jesus (030.650.485-58); Tatiana Maria
Dantas da Silva (349.251.802-82); Thiago Carvalho de Lima (099.915.287-41)
1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
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ACÓRDÃO Nº 50/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso
II do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de admissão de pessoal a seguir
relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-040.199/2019-3 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Paulo Vitor Oliveira (065.758.476-25)
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri
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 Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 51/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso
II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir
relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-040.236/2019-6 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Adriano Alves Jorge (005.161.731-54); Allan Vinicius Jacobi (003.829.640-39);
Willians Gonçalves Silva (034.172.071-26)
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 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 Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 52/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em
vista que os efeitos financeiros dos atos de concessão em análise se exauriram antes de seu processamento
pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do Regimento Interno,
c/c o art. 7º da Resolução TCU nº 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os
atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-038.814/2019-6 (PENSÃO CIVIL)
1.1. Interessados: Adelgicio Pereira Pinto (013.274.536-49); Carmelita Oliveira de Morais
(009.122.864-66); Cecilia Monteiro Fragoso (823.763.958-87); Clementina Monteiro Fragoso
(177.764.758-40); Dina Maria Alvim Fontoura (132.766.976-53); Filandeza Pereira de Araujo
(730.526.717-15); Maria Almira Alves do Nascimento (347.133.876-49); Maria Candido Nicolau
(343.518.844-87); Maria José de Barros (425.833.576-20); Rafael Santana de Lima (695.697.460-68);
Thereza de Jesus Santanna de Lima (397.130.400-15); Vicencia Gomes de Freitas (404.365.513-49)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério das Comunicações (extinto)
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
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1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 53/2020 - 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 em análise se exauriram antes de seu processamento
pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do Regimento Interno,
c/c o art. 7º da Resolução TCU nº 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o
ato constante deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-038.827/2019-0 (PENSÃO CIVIL)
1.1. Interessada: Júlia Iracema Casado (949.177.449-20)
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP)
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 54/2020 - 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 em análise se exauriram antes de seu processamento
pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do Regimento Interno,
c/c o art. 7º da Resolução TCU nº 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o
ato constante deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-038.851/2019-9 (PENSÃO CIVIL)
1.1. Interessada: Orosina Nogueira Porto (788.228.668-00)
1.2. Órgão/Entidade: Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado de São
Paulo
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP)
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 55/2020 - 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 em análise se exauriram antes de seu processamento
pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do Regimento Interno,
c/c o art. 7º da Resolução TCU nº 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o
ato constante deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-038.863/2019-7 (PENSÃO CIVIL)
1.1. Interessada: Mary Silva Alencar (037.407.757-69)
1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do Inss - Rio de Janeiro-Centro/RJ - INSS/MPS
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1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP)
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 56/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em
vista que os efeitos financeiros dos atos de concessão em análise se exauriram antes de seu processamento
pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do Regimento Interno,
c/c o art. 7º da Resolução TCU nº 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os
atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-038.898/2019-5 (PENSÃO CIVIL)
1.1. Interessados: Elizabeth Alencar Felix (163.960.143-00); Maria Araujo Rodrigues (122.371.91387)
1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Ceará
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 Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 57/2020 - 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 em análise se exauriram antes de seu processamento
pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do Regimento Interno,
c/c o art. 7º da Resolução TCU nº 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o
ato constante deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-038.916/2019-3 (PENSÃO CIVIL)
1.1. Interessado: Ganges Bartholomeu Dornellas Câmara (018.049.444-91)
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco
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 Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 58/2020 - 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-038.809/2019-2 (PENSÃO MILITAR)
1.1. Interessado: Marluce Lopes dos Santos (520.006.134-20)
1.2. Órgão/Entidade: Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - Área Militar
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1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 59/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em
vista que os efeitos financeiros dos atos de concessão em análise se exauriram antes de seu processamento
pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do Regimento Interno,
c/c o art. 7º da Resolução TCU nº 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os
atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-039.029/2019-0 (PENSÃO MILITAR)
1.1. Interessados: Gilda de Almeida Lavra Pinto (076.758.047-83); Idalina Carlos da Silva
(404.309.957-68); Leda Terezinha Mateus Canázio (589.303.707-30); Maria de Fatima Nascimento Costa
(804.812.647-87)
1.2. Órgão/Entidade: Primeira Região Militar
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 Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 60/2020 - 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-022.840/2019-2 (REFORMA)
1.1. Interessados: Alexandre Saboia Leitão (469.780.977-72); Joaquim Filomeno Pinheiro
(003.617.983-34); José Aldeni Barros Ferreira (030.592.783-34); José Gutemberg de Araujo (235.852.00397); Pedro Nazareno Ferreira Lima (245.751.193-34); Raimundo Ribeiro Magalhães (011.328.813-15);
Valdeci Ferreira Aguiar (002.107.143-87)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando do Exército (vinculador)
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 Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 61/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em
vista que os efeitos financeiros dos atos de concessão em análise se exauriram antes de seu processamento
pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do Regimento Interno,
c/c o art. 7º da Resolução TCU nº 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os
atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
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1. Processo TC-038.789/2019-1 (REFORMA)
1.1. Interessados: Carlos José Rayol (049.419.187-20); Cid de Goffredo Fonseca (035.115.617-87);
Ildefonso Velasque Larruscain (182.845.747-72); Jorge Antonio Gomes de Lima (337.956.657-87); José
Teixeira de Siqueira (018.871.656-49); Renato da Silva Gosling (043.078.017-68); Zomyr Simões
(164.454.577-20)
1.2. Órgão/Entidade: Primeira Região Militar
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 Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 62/2020 - 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-039.874/2019-2 (REFORMA)
1.1. Interessados: Fabio Roldão da Cunha (010.351.720-03); José Cardoso de Araujo Junior
(007.455.694-04); José Leonardo Dutra da Silva (010.274.000-35)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando do Exército (vinculador)
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 Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 63/2020 - 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 I, 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1º,
inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno, em julgar as contas de Jefferson Fernandes do
Nascimento (CPF 188.175.422-15) e Carlos Alberto Marinho Cirino (CPF 060.756.573-04), regulares com
ressalva, dando-lhes quitação, e, com fulcro nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/92, c/c os
arts. 1º, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno, em julgar as contas dos demais
responsáveis arrolados no subitem 1.2 abaixo, regulares, dando-lhes quitação plena, fazendo-se a seguinte
recomendação sugerida nos pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-010.150/2019-6 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018)
1.1. Responsáveis: Jefferson Fernandes do Nascimento (188.715.422-15); Carlos Alberto Marinho
Cirino (060.756.573-04);
1.2. Demais responsáveis: Adir Severo de Oliveira Junior (660.609.902-15); Alberto Moura de
Castro (544.503.306-68); Alessandra Esquivel Bressani (614.648.482-20); Alexandre Gustavo Brands
(033.206.141-85); Aline Pereira Leal (801.975.742-20); Amanda Karoline Carvalho Barros (000.583.81260); Americo Alves de Lyra Junior (603.161.361-15); Ana Carolina de Almeida Mendonca (027.089.85221); Ana Lucia de Sousa (234.502.233-72); Anna Amelia de Lima Casadio (323.258.002-53); Antonio
Cesar Silva Lima (422.497.593-91); Antonio Lucas Santos Oliveira (014.243.802-27); Antonio Tolrino de
Rezende Veras (278.127.233-72); Antonio de Barros Galvao Neto (764.703.772-20); Calvino Camargo
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(391.414.389-49); Carlece Santos Carvalho (817.369.082-00); Claudia Sales de Oliveira (395.209.944-91);
Clenildo Francisco de Lima Merces (139.631.552-72); Danilo Martins do Nascimento (704.838.922-20);
Denise Meneses Gomes (199.653.382-72); Denise Ribeiro de Melo (036.133.477-09); Dirceu Medeiros de
Morais (292.290.814-34); Edlamar Menezes da Costa (225.300.882-68); Edna Paula Marcelino Magalhaes
(760.316.244-00); Edney Veras dos Santos (576.779.722-68); Elaine Moreira (053.871.428-05); Elder Jose
Lanes (759.815.997-15); Eliania da Silva Rodrigues (149.826.092-68); Eliel Eleuterio Farias (032.826.36725); Elismar Cadete Pereira (777.918.942-20); Elivania Bezerra de Oliveira (530.661.624-00); Emanuel
Cristian Tischer (799.268.272-68); Erivaldo Diniz de Lima (058.745.224-25); Eunice Alves de Oliveira
(595.410.912-53); Fabiana Granja (215.691.318-80); Fabiola Niederauer Flores (989.508.190-15); Flavio
Corsini Lirio (027.578.897-02); Francisca Silva e Silva (900.015.162-72); Frank James Araujo Pinheiro
(063.862.612-91); George Brendom Pereira dos Santos (017.398.982-90); Ingrid Cardoso Caldas
(670.413.292-91); Janaina Rosa Lira (817.426.652-68); Jandie Araujo da Silva (040.326.224-00); Jenner
Amorim da Silva (606.788.282-53); Joane Ferreira Goncalves (385.163.222-20); Joao Batista Sobrinho
(691.638.044-68); Jose Carlos Franco de Lima (521.010.969-00); Jose Elso Parente Moreira Junior
(928.723.522-87); Jose Luis Gutierrez Angulo (772.689.036-34); Josenilda Fernandes Silva (446.956.91272); Josenilda Menezes Alcantara (376.201.502-34); Josilane da Silva Conceição (623.962.182-04);
Kimberli Rodrigues da Silva (015.968.132-45); Kledir Anderson Hofstaetter Spohr (035.231.179-76);
Laysa Pamella Neves dos Santos (006.949.472-02); Lindeval Fernandes de Lima (367.846.303-78); Lucas
de Almeida Chagas (041.322.102-43); Luciana Rodrigues Braga da Cruz (464.116.903-91); Lucianne
Braga Oliveira (800.281.016-34); Luciano Ferreira Silva (055.290.246-29); Luzileide Correia Lima
(837.046.472-68); Madalena Vange Medeiros do Carmo Borges (717.617.647-72); Manoel Alves Bezerra
Junior (241.566.042-68); Marcos Antônio Braga de Freitas (360.485.773-20); Marcos Antônio dos Santos
Lima (719.507.372-68); Michael Lopes da Silva Rolim (038.664.904-96); Nubia Abrantes Gomes
(325.776.484-72); Olendina de Carvalho Cavalcante (130.645.842-00); Patricia Araujo de Oliveira
(594.591.582-34); Paula Roberta Sousa da Silva (838.735.622-00); Pepita Fernandes (832.399.102-25);
Raimundo Aparecido Pereira da Silva (709.341.262-91); Raphael Santos Medrada (003.305.102-07);
Roberto Câmara de Araújo (539.065.604-06); Romanul de Souza Bispo (232.540.335-15); Sandra Maria
Franco Buenafuente (195.828.542-00); Stelio Soares Tavares Junior (185.220.922-49); Tallynes Martins
Barros (052.445.041-26); Teresa Cristina Evangelista dos Anjos (283.385.613-04); Valtenir Soares de
Abreu (509.512.032-15); Vanessa Bastos do Nascimento (017.139.342-21); Vanessa Machado de Oliveira
(909.086.432-68); Vanuza Martins Lara (037.873.122-00); Vicente Cicero Geronimo Junior (949.295.72215); Vilso Junior Chierentin Santi (959.754.540-34); Vladimir de Souza (395.508.420-53); Wellington
Farias Araujo (219.111.343-53); Yago Fellipe Nunes Cavalcante (000.283.592-40); Yenara Alves Guedes
(026.262.872-45)
1.3. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Roraima
1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc).
1.7. Representação legal: não há.
1.8. Recomendar à Universidade Federal de Roraima (UFRR), com fundamento no art. 250, inciso
III, do RI-TCU, que adote a flexibilização da jornada de trabalho de servidores apenas nos casos em que as
condições pré-existentes e cumulativas abaixo relacionadas se configurem, de forma a evitar a
generalização da flexibilização da jornada de trabalho, uma vez que se trata de excepcionalidade, conforme
se pode interpretar do art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto 1.590/1995:
1.8.1. atividades contínuas, prestadas de forma ininterrupta por, pelo menos, doze horas;
1.8.2. atendimento ao público e/ou trabalho no período noturno que exceder às 21 horas,
considerando também o art. 18 da Instrução Normativa MPDG/SEGEP 2/2018;
1.8.3. autorização do dirigente máximo da entidade para a concessão de regime diferenciado de seis
horas diárias e trinta horas semanais;
1.8.4. afixação, nas dependências da entidade, em local visível e de grande circulação de usuários
dos serviços existentes de atividade contínua; e
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1.8.5. escala nominal dos servidores que desempenham atividade contínua, com seus respectivos dias
e horários de expediente.
ACÓRDÃO Nº 64/2020 - TCU - 1ª Câmara
Considerando que as ressalvas apontadas nesta prestação de contas foram objeto de determinações
específicas da Controladoria-Geral da União(CGU),
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, em: excluir do rol de responsáveis Srs. Antonio Jorge de Siqueira, Carmem Sueze
Miranda Masutti, Clayton Wanderley Granja Amorim, Heloisa Helena Rodrigues Mafra, Luís Alberto
Valotta, Luiz Maurício Cavalcante Salviano, Sueli Batista Leal e Wayner Tristão Goncalves; com
fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com
ressalvas as contas de Julianeli Tolentino de Lima, dando-lhe quitação; com fundamento nos arts. 1º, inciso
I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, julgar regulares, com quitação plena, as contas dos
demais responsáveis arrolados nos autos; fazer a determinação abaixo e enviar cópia desta deliberação à
Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco e à CGU, de acordo com os pareceres emitidos
nos autos:
1. Processo TC-027.563/2018-9 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017)
1.1. Responsáveis: Abimailde Maria Cavalcante Fonseca Ribeiro (418.802.504-20); Adriana Gradela
(149.551.768-36); Adriana Mayumi Yano de Melo (147.455.558-65); Adriana Moreno Costa Silva
(855.825.495-87); Ailson de Menezes Andrade (054.544.524-83); Airon Albuquerque Teixeira
(007.761.345-74); Airton de Deus Cysneiros Cavalcanti (029.144.124-60); Alexandre Coutinho Antonelli
(271.630.188-35); Alexandre Franca Barreto (038.860.394-12); Alexandre Ramalho Silva (035.310.72471); Aline Braga de Carvalho Guedes (011.696.094-90); Ana Dulce Batista dos Santos (061.389.304-28);
Ana Emília de Melo Queiroz (609.182.254-34); Anderson Henrique Barbosa (032.453.204-00); Andre Luiz
Demantova Gurjao (006.326.369-63); Andrea Vieira Colombo (777.555.707-97); Antonio Fernandes
Correia de Moura (681.579.084-34); Antonio Inacio Diniz Junior (097.011.154-14); Antonio Jorge de
Siqueira (033.894.724-87); Antônio Pires Crisostomo (041.040.827-16); Arlan de Assis Gonsalves
(041.727.064-01); Arnaldo José Correia Magalhaes Júnior (042.010.994-31); Atila de Menezes Lima
(972.728.093-53); Benoit Jean Bernard Jahyny (858.199.915-83); Bruno Cezar Silva (015.097.885-57);
Bruno Coutinho Moreira (073.279.016-63); Bruno Otavio de Lacerda Abrahao (028.263.766-40); Camila
Galan de Paula (372.497.398-59); Carla Fernanda Ferreira Rodrigues (053.540.734-30); Carlaise Freitas
Gomes (031.469.735-70); Carlos Antonio Freitas da Silva (015.663.051-60); Carmem Sueze Miranda
Masutti (917.656.414-20); Cedenir Pereira de Quadros (929.747.240-00); Celito Kestering (223.801.32968); Cheila Nataly Galindo Bedor (026.466.874-00); Christian Vichi (137.666.658-80); Clarissa Campello
Ramos (078.953.787-75); Clayton Wanderley Granja Amorim (085.563.564-94); Clebio Pereira Ferreira
(008.803.724-00); Daniel Henrique Pereira Espindula (028.139.004-51); Daniel Salgado Pifano
(013.999.166-29); Daniel Tenorio da Silva (018.058.105-88); Danielle Santiago Camara Dantas
(009.822.844-70); David Ramos da Rocha (623.046.743-72); Denes Dantas Vieira (031.639.524-29);
Deranor Gomes de Oliveira (367.081.435-34); Diego Luz Moura (099.335.527-75); Edgardo Guillermo
Camacho Palomino (051.795.157-69); Edigenia Cavalcante da Cruz Araujo (775.655.684-49); Edilson
Pinheiro Araujo (361.831.484-15); Edilson Soares Lopes Junior (770.702.323-49); Edmar José do
Nascimento (025.525.924-73); Ednaldo Ferreira Torres (941.739.905-53); Edson Leite Araujo
(160.991.778-25); Edson Rodrigues Macalini (040.509.459-08); Elson de Assis Rabelo (003.623.843-04);
Emmanuela de Almeida Lins (025.389.514-61); Ernani Machado de Freitas Lins Neto (041.398.944-58);
Eubis Pereira Machado (030.933.864-62); Eugenio Bispo da Silva Junior (009.782.424-08); Eva Monica
Sarmento da Silva (025.615.744-82); Ewerton Samir Cavalcante Calaca e Silva (060.847.904-70); Fabio
Henrique de Carvalho (072.476.617-04); Fabio Nunes Lista (051.733.187-08); Felipe Silva Ferreira
(935.348.763-34); Ferdinando Oliveira Carvalho (928.456.811-00); Fernanda Roda de Souza Araujo
Cassunde (995.916.694-53); Francesca Silva Dias Nobre (084.666.917-07); Francine Hiromi Ishikawa
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(297.437.308-93); Francisco Alves Pinheiro (229.613.723-72); Fulvio Torres Flores (127.646.518-13);
Gabriela Maria Cardoso da Cunha (039.415.794-01); Gabriella Rosane Chagas Silva (097.458.754-06);
Gerson Marques dos Santos (283.844.584-72); Guilherme Antonio Finazzi (262.026.448-00); Heloisa
Helena Rodrigues Mafra (402.665.084-72); Hugo Leonardo Coelho Ribeiro (013.708.135-97); Ilbetania
Maria Batista (573.769.563-87); Isabel Cristina Sampaio Angelim (587.819.604-25); Itamar Santos
(501.721.904-87); Jackson Roberto Guedes da Silva Almeida (030.165.124-83); Janaína Carla dos Santos
(578.165.903-00); Janedalva Pontes Gondim (031.346.644-02); Jarbas Freitas Amarante (002.727.655-46);
Jessica Almeida Peixinho (044.151.105-84); Jessica Louise Maia de Oliveira (038.921.881-22); Jorgeanny
de Fatima Rodrigues Moreira (008.029.071-05); Jose Fernando Bibiano de Melo (569.472.910-20); Jose
Fernando Souto Junior (656.038.934-00); Jose Luiz Moreira de Carvalho (627.133.295-15); Jose Pereira
Alencar Junior (689.752.874-91); Jose Roberto Andrade do Nascimento Junior (345.212.488-61); Jose
Ronaldo Alves (012.008.465-16); José Américo de Sousa Moura (327.284.683-20); José Fernando Vila
Nova de Moraes (045.589.924-08); João Alves do Nascimento Junior (456.245.774-00); Julianeli Tolentino
de Lima (965.575.594-00); Junnia Maria Moreira (042.560.116-17); Kathary Loory Soares Silveira
(090.042.784-19); Keila Moreira Batista (051.579.907-66); Keylha Santana Huller (043.892.054-63);
Leandro Alexandrino Pereira Campos (009.785.524-31); Leandro Surya Carvalho de Oliveira Silva
(037.085.716-06); Leonardo Gasques Trevisan Costa (337.731.748-10); Lino Marcos da Silva
(026.504.994-60); Lucidio Lopes de Alencar (840.056.703-00); Luis Alberto Valotta (170.960.758-01);
Luiz Mariano Pereira (527.114.554-91); Luiz Maurício Cavalcante Salviano (021.246.703-44); Lúcia
Marisy Souza Ribeiro de Oliveira (264.137.105-78); Manoel Messias Alves de Souza (638.374.475-53);
Manoel de Oliveira Santos Sobrinho (440.292.095-72); Marcela Fulanete Correa (051.461.416-14);
Marcelle Almeida da Silva (961.375.844-53); Marcelo Augusto Mousinho Gomes (775.931.894-49);
Marcelo Domingues de Faria (290.604.678-76); Marcelo Silva de Souza Ribeiro (440.192.545-91); Marcos
Sales Rodrigues (964.247.101-91); Maria Auxiliadora Tavares da Paixão (360.803.145-68); Maria Clotilde
Meirelles Ribeiro (248.130.795-04); Maria de Fatima Paixao Feitosa (550.053.304-53); Mariele Regina
Pinheiro Goncalves (216.804.298-50); Marina Pereira Gonçalves (046.675.154-06); Mario de Miranda
Vilas Boas Ramos Leitao (048.761.304-00); Martha Lorena de Brito Assuncao (015.776.245-99); Mauro
Alexandre Farias Fontes (919.448.724-34); Max Santana Rolemberg Farias (926.230.005-06); Militao
Vieira Figueredo (072.153.438-47); Monica Aparecida Tome Pereira (113.273.438-00); Mony Erika
Pereira Mendes (082.676.034-17); Márcia Bento Moreira (104.405.958-35); Márcia Medeiros de Araújo
(499.089.364-68); Mário Adriano Ávila Queiroz (793.751.381-00); Nadja Sueli Dias Medrado Goncalves
(971.211.505-49); Natacha Simei Leal (969.427.971-20); Neiton Silva Machado (040.738.116-30); Neyze
Suzana Andrade Leal (860.105.905-82); Olivia Maria Silva Teixeira de Jesus (021.852.085-94); Omar Dias
Torres (062.208.005-91); Pablo Santos Dantas (059.119.185-79); Patricia Avello Nicola Pereira
(016.263.769-13); Patricia de Souza Chaves Carvalho (781.995.574-00); Paula Layane Pereira de Sousa
(030.029.573-13); Paula da Luz Galrao (013.604.165-52); Paulo César Rodrigues de Lima Júnior
(461.420.103-20); Paulo Jose Pereira (158.898.618-75); Paulo Roberto Ramos (569.858.004-91); Pedro
Ricardo da Cunha Nobrega (048.806.784-73); Pedro Robinson Fernandes de Medeiros (024.542.694-90);
Raquel Aline Pessoa Oliveira (013.059.605-13); Renyelle Azevedo Meira de Sa (059.986.314-55); Roberto
César Ferreira da Silva (991.140.705-53); Roberto Jefferson Bezerra do Nascimento (011.775.214-23);
Rodrigo Lessa Costa (053.463.614-48); Romero Henrique de Almeida Barbosa (882.135.954-91); Rosalvo
Ferreira de Oliveira Neto (009.737.574-85); Rosicleide Araujo de Melo (012.380.174-52); Rui Massato
Harayama (332.848.348-93); Sandra Mari Yamamoto (025.065.849-60); Seldon Almeida de Souza
(015.945.197-30); Silvia Helena Nogueira Turco (618.795.686-91); Sueli Batista Leal (099.713.218-31);
Susanne Pinheiro Costa e Silva (042.769.834-01); Tania Cristina da Silva (006.056.065-79); Télio Nobre
Leite (022.333.834-60); Valdner Daizio Ramos Clementino (881.036.254-34); Vitoria de Barros Siqueira
(068.533.454-60); Wagner Pereira Félix (378.833.563-72); Wagner de Assis Cangussu Passos
(101.407.728-12); Wayner Tristao Goncalves (078.029.097-67); Xirley Pereira Nunes (026.257.454-36);
Ângela de Oliveira Carneiro (360.518.375-15); Ítalo Herbert Lucena Cavalcante (034.871.574-97)
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
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1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. determinar à Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco, com fundamento no art.
18 da Lei 8.443/1992, que adote, no prazo de 90 dias, providências com vistas a alterar o posicionamento
da Controladoria Interna no organograma da universidade, por estar em desacordo com o art. 15, § 3º, do
Decreto 3.591/2000.
ACÓRDÃO Nº 65/2020 - 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 I, 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1º,
inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno, em julgar as contas a seguir relacionadas regulares
e dar quitação plena aos responsáveis, fazer as seguintes determinações e enviar cópia desta deliberação ao
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA), de acordo com os pareceres
emitidos nos autos:
1. Processo TC-036.088/2019-6 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018)
1.1. Responsáveis: Agatangelo Lima Silva (450.299.973-34); Agenor Almeida Filho (237.933.17315); Alclemar Santos Franca (021.318.833-31); Aldair Ferreira Santos (616.721.373-90); Amanda Santos
(811.679.383-72); Ana Ligia Alves de Araujo (656.403.303-68); Berto de Tacio Pereira Gomes
(013.939.423-00); Caetano Jose Silva Cardoso (288.951.183-91); Carlos Alberto Lira Junior (012.541.04330); Carlos Antonio Barbosa Firmino (239.737.816-72); Carlos César Teixeira Ferreira (679.580.103-97);
Celso Gonçalo de Sousa (095.049.403-82); Clarisse Cordeiro Medeiros (002.198.563-46); Davina Camelo
Chaves (469.906.663-15); Dorival dos Santos (771.549.243-49); Emerson de Macedo Galvao
(920.443.103-25); Felipe dos Santos Silva (603.753.823-99); Fernando Antonio Carvalho de Lima
(254.501.743-49); Francisco Ferreira Moreno Filho (938.705.743-72); Francisco Roberto Brandao Ferreira
(253.321.473-68); Helica Araujo Silva (463.116.533-20); Idenilde da Silva Assuncao (630.670.213-04);
Irenilde de Sousa Castro (365.197.153-87); Israel Nunes Pereira (697.851.391-15); Ivesmary Loureiro
Ribeiro Magalhaes (437.483.333-15); Joao Carlos Lima Martins (128.861.303-20); Joao da Paixao Soares
(449.327.663-00); Jose Alvaro Costa (062.503.783-91); Jose Antonio Alves Cutrim Junior (896.410.27387); Josenice Ribeiro Souza Moraes (405.106.703-34); José Cardoso de Souza Filho (062.320.138-08);
José Valdir Damascena Araújo (450.437.873-68); João Batista Souza (095.540.843-15); Jussara Maysa
Silva Campos (000.181.351-02); Júlio César Nascimento Souza (298.234.042-91); Lea Cristina da Costa
Silva (215.905.673-15); Ligia Cristina Ferreira Costa (741.349.653-49); Liliane Regina Santos Costa
(780.965.103-04); Lucia Guezo Almeida da Silva Santos (004.657.433-66); Maria Alice Cadete Silva
Lisboa (062.522.903-78); Maria Goretti de Mesquita Costa Souza (104.418.323-34); Maria do Perpetuo
Socorro Azevedo Carneiro (437.501.413-04); Marinalda Pereira de Sousa (576.648.383-04); Natilene
Mesquita Brito (617.605.873-20); Oglielson Pereira Silva (606.665.323-70); Rafael Mendonca Almeida
(003.311.953-80); Ranjef Carneiro Araujo (059.607.593-65); Reginaldo Sales Costa (424.944.003-68);
Renato Darcio Noleto Silva (868.230.273-04); Retieli de Oliveira Silva (439.368.653-53); Rommel de
Sousa Neves (797.219.583-87); Rosangela Borges Magalhaes (126.515.083-49); Rosifrance Candeira
Machado (640.020.633-72); Rosimiro Araujo do Nascimento (677.630.303-72); Samia Costa da Silva
(743.236.443-53); Simone Azevedo Bandeira de Melo Aquino (836.579.321-00); Vilson de Almeida Sousa
(818.118.103-49); Washington Luis Ferreira Conceicao (332.025.163-53); William Correa Mendes
(972.015.963-49); Ximena Paula Nunes Bandeira Maia da Silva (457.349.683-15)
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc).
1.6. Representação legal: não há.
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1.7. Determinar:
1.7.1. ao IFMA que informe, nas próximas contas a ser encaminhadas a este Tribunal, as providências
com vistas ao cumprimento da determinação do item 1.8 do Acórdão 7874/2017-TCU-2ª Câmara, da
relatora da Ministra Ana Arraes, tendo em vista que não constam do Relatório de Gestão do exercício de
2018 informações sobre as providências adotadas para dar cumprimento à citada determinação, alertando
que o descumprimento injustificado de determinação pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 58,
inciso IV, da Lei 8.443/1992, a qual prescinde de realização de prévia audiência, nos termos do art. 268, §
3º, do Regimento Interno do TCU;
1.7.2. à Controladoria Regional da União no Estado do Maranhão que faça constar, do próximo
relatório de auditoria anual de contas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
(IFMA), as providências adotadas pela entidade em relação ao cumprimento do item 1.8 do Acórdão
7874/2017-TCU-2ª Câmara, da relatora da Ministra Ana Arraes.
ACÓRDÃO Nº 66/2020 - 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 I, 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1º,
inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno, em julgar as contas a seguir relacionadas regulares
e dar quitação plena aos responsáveis, adotar as seguintes medidas e arquivar o presente processo, de acordo
com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-036.089/2019-2 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018)
1.1. Responsáveis: Andrea Aparecida Barros de Melo Bambirra (417.680.356-87); Carla Simone
Chamon (800.944.576-20); Conrado de Souza Rodrigues (805.532.576-68); Danielle Marra de Freitas Silva
Azevedo (044.390.296-80); Ezequiel de Souza Costa Junior (227.031.956-72); Flavio Luis Cardeal Padua
(036.539.756-38); Flávio Antônio dos Santos (503.025.236-34); Giani David Silva (727.849.706-04); Gray
Farias Moita (549.612.204-00); Ludmila de Vasconcelos Machado Guimaraes (043.612.716-40); Maria
Beatriz Guimaraes Barbosa (124.538.706-53); Maria Celeste Monteiro de Souza Costa (693.407.066-68);
Maria de Fatima Martins dos Reis (201.458.106-15); Moacir Felizardo de Franca Filho (494.846.996-34);
Tomaz Antonio Chaves (217.553.966-00)
1.2. Órgão/Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Medidas:
1.7.1. dar ciência, com fundamento no art. 7º da Resolução TCU 265/2014, ao Centro Federal de
Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet/MG) que a deficiência na fiscalização de contrato quanto
aos documentos de comprovação mensal da regularidade do cumprimento dos encargos e obrigações
trabalhistas, como evidenciado no Contrato 7/2013, firmado com a empresa MEG Segurança Patrimonial
Ltda., está em desacordo com o art. 67 e com o art. 71, §1º, ambos da Lei 8.666/1993;
1.7.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas
Gerais (Cefet/MG) e à Controladoria-Regional da União em Minas Gerais (CGU/MG).
ACÓRDÃO Nº 67/2020 - 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 I, 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1º,
inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno, em julgar as contas de Nair Portela Silva Coutinho
(CPF 125.360.243-34), Eneida de Maria Ribeiro (CPF 054.640.303-44) e Maria Elisa Cantanhede Lago
Braga Borges (CPF 151.602.703-53), regulares com ressalva, dando-lhes quitação, e, com fulcro nos arts.
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1º, inciso I, 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1º, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do
Regimento Interno, em julgar as contas dos demais responsáveis arrolados no subitem 1.2 abaixo, regulares,
dando-lhes quitação plena, dar ciência desta deliberação à Fundação Universidade Federal do Maranhão
(UFMA) e arquivar os presentes autos, de acordo com o parecer emitido nos autos.
1. Processo TC-037.003/2018-6 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017)
1.1. Responsáveis: Nair Portela Silva Coutinho (125.360.243-34); Eneida de Maria Ribeiro
(054.640.303-44); Maria Elisa Cantanhede Lago Braga Borges (151.602.703-53);
1.2. Demais responsáveis: Antonio Costa de Souza Filho (237.692.203-82); Carla Magalhães de
Souza Gaspar (207.068.983-20); Carlos Augusto Nogueira Mendes (571.642.743-04); Claudio Santana
Pereira e Silva (000.697.073-75); Fernando Carvalho Silva (148.075.133-20); Fortunato Alfredo Silva
Correa (408.774.183-49); Joao de Deus Nogueira Cantanhede (269.944.103-15); Joyce Santos Lages
(678.455.333-00); Maria do Carmo Goncalves de Almeida (343.300.894-91); Marília Cristine Valente
Viana (150.012.613-68);
1.3. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Maranhão
1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva
1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc).
1.7. Representação legal: não há.
1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 68/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, com
fundamento no art. 143, inciso V, alínea d, do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula de
Jurisprudência predominante no Tribunal, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão
material, o subitem 9.2. do Acórdão 3.349/2019-TCU-1ª Câmara, onde se lê: “9.2. julgar irregulares as
contas (...)recolhimento das dívidas à Fundação Nacional de Saúde (...)”, leia-se: “9.2.1 julgar irregulares
as contas (...)recolhimento das dívidas ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (...)”,
mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos
nos autos:
1. Processo TC-005.213/2015-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL)
1.1. Responsáveis: Ivaldo Antonio Cavalcante (124.768.383-49); Marconi Bimba Carvalho de
Aquino (104.230.603-68)
1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Rosário - MA
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 Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE).
1.6. Representação legal: Herlinda de Olinda Vieira (OAB/MA 5.604)
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 69/2020 - TCU – 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, com
fundamento no art. 143, inciso V, alínea d, do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula de
Jurisprudência predominante no Tribunal, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão
material, o subitem 9.4. do Acórdão 2.703/2019-TCU-1ª Câmara, onde se lê: “9.4. julgar irregulares (...)
condená-los ao pagamento das quantias (...),”, leia-se: “9.4. julgar irregulares (...) condená-los
solidariamente ao pagamento das quantias (...).”, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão
ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
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1. Processo TC-006.418/2016-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL)
1.1. Responsáveis: Classe Construções e Locações Eireli (02.984.702/0001-82); Francisco Geremias
de Medeiros (293.209.843-87); Joao Mota Neto (124.212.783-68)
1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Lima Campos - MA
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
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: Antonio Carlos Muniz Cantanhede (4812/OAB-MA), representando
Francisco Geremias de Medeiros; Nardo Assunção da Cunha (4613/OAB-MA), representando Classe
Construções e Locações Eireli.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 70/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, com
fundamento no art. 143, inciso V, alínea d, do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula de
Jurisprudência predominante no Tribunal, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão
material, o Acórdão 1.534/2018-TCU-1ª Câmara, para acrescentar no referido Acórdão o subitem: “9.8.
autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, II, da
Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do Regimento Interno do TCU.”, e mantendo-se inalterados os
demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-009.055/2012-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL)
1.1. Responsáveis: Associaçãoo dos Amigos do Centro de Estudos e Aperfeicoamento do Hospital
Geral de Bonsucesso - Aacea (05.253.095/0001-79); Fiotec - Fundaçãoo Para O Desenvolvimento
Cientifico e T (02.385.669/0001-74); Funerária Estrela da Manhã Ltda. (00.499.660/0001-69); Multiprof Cooperativa Multiprofissional de Serviço (01.466.841/0001-51); Sociedade de Ensino Superior Estácio de
Sá Ltda (34.075.739/0001-84); Victor Grabois (430.200.547-53)
1.2. Órgão/Entidade: Hospital Federal de Bonsucesso
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE).
1.6. Representação legal: Luzia Fernandes de Aguiar, representando Núcleo Estadual do Ministério
da Saúde/RJ; Nicolle Clemente da Silva e outros, representando Victor Grabois; Jocelio Correa Pereira
(13.744/OAB-RJ) e outros, representando Associação dos Amigos do Centro de Estudos e
Aperfeiçoamento do Hospital Geral de Bonsucesso - Aacea.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 71/2020 - TCU - 1ª Câmara
Considerando que a notificação do Acórdão 3.970/2019-TCU-Primeira Câmara deu-se em 17/9/2019
(peça 40) e o recurso de reconsideração foi interposto em 7/10/2019 (peça 42);
os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso IV, alínea “b”, do Regimento Interno do TCU, em
não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Elson Ferreira Pinto contra os itens 9.3, 9.4 e 9.6
do Acórdão 3.970/2019-TCU-Primeira Câmara, haja vista a intempestividade e a inexistência de fatos
novos, como previsto nos arts. 33 da Lei 8.443/1992 e 285, caput e § 2º, do Regimento Interno do TCU:
1. Processo TC-019.685/2017-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL)
1.1. Responsáveis: Elson Ferreira Pinto (144.807.515-72); Rochedo Construções e Serviços Ltda. Me (07.858.490/0001-00)
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1.2. Recorrente: Elson Ferreira Pinto (144.807.515-72)
1.3. Entidade: Município de Belo Campo/BA
1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin
1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira
1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de
Tomada de Contas Especial (SecexTCE).
1.8. Representação legal: não há.
1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 72/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, com
fundamento no art. 143, inciso V, alínea d, do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula de
Jurisprudência predominante no Tribunal, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão
material, o Acórdão 11.489/2019-TCU-1ª Câmara, onde se lê: “VISTOS, (...) José Cardoso do Nascimento,
ex-prefeito (...)” leia-se: “VISTOS, (...) José Cardozo do Nascimento, ex-prefeito (...)”, onde se lê: “9.1.
rejeitar as alegações de defesa de José Cardoso do Nascimento”; leia-se: “9.1. rejeitar as alegações de
defesa de José Cardozo do Nascimento”; onde se lê: “9.2. julgar irregulares as contas de José Cardoso do
Nascimento, (...) e condená-lo ao pagamento (...)”: leia-se: “9.2. julgar irregulares as contas de José
Cardozo do Nascimento, (...) e condenar o espólio de José Cardozo do Nascimento ao pagamento (...)”,
mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos
nos autos:
1. Processo TC-024.146/2015-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL)
1.1. Responsável: José Cardozo do Nascimento (039.163.403-87)
1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Araioses - MA
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE).
1.6. Representação legal: Scheila Maria de Araujo Rocha (OAB/PI 5.355)
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 73/2020 - TCU – 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em
considerar cumprida a determinação constante do subitem 9.2.1 do Acórdão 2063/2016-TCU-Primeira
Câmara, e com fundamento no art. 169, inciso I, do RI/TCU, apensar estes autos em definitivo ao processo
originador TC 001.873/2015-6, de acordo com o parecer da SecexEduc:
1. Processo TC-013.524/2016-0 (MONITORAMENTO)
1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Alcântara - MA
1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
1.3. Representante do Ministério Público: não atuou
1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc).
1.5. Representação legal: não há.
1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 74/2020 - TCU – 1ª Câmara
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Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, com
fundamento no art. 143, inciso V, alínea d, do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula de
Jurisprudência predominante no Tribunal, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão
material, o Acórdão 3.594/2018-TCU-1ª Câmara, onde se lê: “3. Interessados/Responsáveis: não há.”,
leia-se: “3. Interessados/Responsáveis: José Alex Botelho de Oliva, CPF 311.803.807-82”, mantendo-se
inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-028.492/2016-1 (MONITORAMENTO)
1.1. Responsável: José Alex Botelho de Oliva (311.806.807-82)
1.2. Órgão/Entidade: Companhia Docas do Estado de São Paulo
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária
(SeinfraPor).
1.6. Representação legal: Gabriel Nogueira Eufrasio (6745/OAB-CE) e outros, representando
Companhia Docas do Estado de São Paulo.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 75/2020 - TCU – 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em
considerar atendidas as medidas solicitadas nos itens 1.7.1.1 e 1.7.1.2, do Acórdão 4.579/2019-TCU 1ª
Câmara; dar ciência desta deliberação ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural e arquivar os presentes
autos, de acordo com o parecer Selog:
1. Processo TC-007.648/2019-7 (REPRESENTAÇÃO)
1.1. Interessado: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administração Central
(37.138.245/0001-90)
1.2. Órgão/Entidade: Administração Regional do Senar No Distrito Federal
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
1.4. Representante do Ministério Público: não atuou
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog).
1.6. Representação legal: Eliziane de Souza Carvalho (14887/OAB-DF), representando Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural - Administração Central; Andreza da Silva Ferreira (32.585/OAB-DF) e
outros, representando Regina Pacheco & Coelho Consultoria Em Informatica Ltda.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 76/2020 - TCU – 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a, 235, parágrafo único, 237,
parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em não conhecer da presente representação,
por não preencher requisito de admissibilidade previsto no art. 232 do RI/TCU, no item 9.3 do Acórdão
356/2010-TU-Plenário, no art. 103, § 1º, da Resolução – TCU 259/2014, e no item 3, parte I, da PortariaSegecex 12/2016; fazer a comunicação abaixo e arquivar os autos, de acordo com o parecer da SecexTrab:
1. Processo TC-029.410/2019-3 (REPRESENTAÇÃO)
1.1. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás
1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
1.3. Representante do Ministério Público: não atuou
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1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais
(SecexTrab).
1.5. Representação legal: não há.
1.6. dar ciência ao Procurador Marcello Santiago Wolff, da Procuradoria da República em Goiás,
que não se insere entre as funções, competências e atribuições do Tribunal de Contas da União,
estabelecidas na Constituição da República, em sua lei orgânica, em seu regimento interno e em leis
esparsas, manifestar-se sobre documentos que lhe sejam encaminhados por outras instituições, para fins de
instrução de inquérito ou outro procedimento administrativo, nos termos do item 9.3 do Acórdão 356/2010TU-Plenário, e item 3, parte I, da Portaria-Segecex 12/2016;
ACÓRDÃO Nº 77/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1º, da Lei 8.666/93 c/c arts. 143, inciso III e V, alínea “a”,
237, inciso VII, e 250 do Regimento Interno do TCU, em conhecer da representação formulada pelo
Município da Lagoa dos Gatos/PE sobre supostas irregularidades na prestação de contas do Programa de
Educação de Jovens e Adultos referente ao exercício de 2004, para considerá-la prejudicada, haja vista que
tal documentação ainda não foi analisada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; dar
ciência da deliberação adotada ao representante; fazer a determinação constante do item 1.6; e arquivar o
processo, de acordo com os pareceres emitidos pela Secex Educação (peças 12-14):
1. Processo TC-036.951/2019-6 (REPRESENTAÇÃO)
1.1. Entidade: Município de Lagoa dos Gatos/PE
1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
1.3. Representante do Ministério Público: não atuou
1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc).
1.5. Representação legal: Pedro Melchior de Melo Barros (21802/OAB-PE) e outros, representando
o Município de Lagoa dos Gatos/PE.
1.6. Determinar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação que adote, em até trinta dias,
no âmbito do Processo 23034.013976/2005-73, com número FNDE 005074612005-7, as providências
cabíveis descritas nos arts. 3º e 4º da IN TCU 71/2012 e que informe sobre elas em sua próxima prestação
de contas anual.
ACÓRDÃO Nº 78/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1º, da Lei 8.666/93 c/c os arts. 143, inciso V, alínea “a”,
235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, bem como no art. 103, § 1º, da
Resolução TCU 259/2014, em conhecer da presente representação formulada por Alessandra Pereira Lopes,
para, no mérito, julgá-la improcedente e considerar prejudicado o requerimento de medida cautelar, por
perda de objeto; e arquivar os autos, de acordo com o parecer da Selog:
1. Processo TC-039.783/2019-7 (REPRESENTAÇÃO)
1.1. Órgão/Entidade: 16º Brigada de Infantaria de Selva
1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
1.3. Representante do Ministério Público: não atuou
1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog).
1.5. Representação legal: não há.
1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
RELAÇÃO Nº 1/2020 – 1ª Câmara
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Relator – Ministro BENJAMIN ZYMLER
ACÓRDÃO Nº 79/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª 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 de
aposentadoria ao sr. Antonino Rangel Filho, e fazer a(s) seguinte(s) determinação(ões), de acordo com os
pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-016.235/2019-3 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Antonino Rangel Filho (177.077.577-34); Joel Sponnholz (491.496.449-04)
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Jorge Duprat Figueiredo, de Segurança e Medicina do Trabalho
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações:
1.7.1.determinar à Fundação Jorge Duprat Figueiredo que encaminhe o laudo médico com base no
qual foi concedida a aposentadoria por invalidez ao sr. Joel Sponnholz;
1.7.2. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que:
1.7.2.1 examine a legalidade da concessão de aposentadoria ao sr. Joel Sponnholz à luz dos seguintes
elementos:
1.7.2.1.1. desempenho de atividades laborais pelo interessado em diversas pessoas jurídicas, na
condição de sócio-administrador, no período em que ocupava cargo público (JAS – Serviços de Cadastro
Ltda. - 40.260.051/0001-77; J S Servicos de Apoio Administrativo Ltda – Eireli - 10.847.367/0001-07) e
na condição de aposentado por invalidez (JAS – Serviços de Cadastro Ltda.; Inbox Comércio Importação
e Exportação de Caixas Transparentes Eireli - 22.614.892/0001-53; J S Servicos de Apoio Administrativo
Ltda. – Eireli;
1.7.2.1.2. ocorrência de possível violação à vedação contida na Lei 8.112/1990, art. 117, inciso X, o
que pode acarretar, em tese, a aplicação do inciso XIII do art. 132 da Lei 8.112/1990 ou do art. 134, da
mesma lei;
1.7.2.2. altere, no formulário Sisac de número 10502807-04-2011-000002-6 (Antonino Rangel
Filho), o tipo de registro de “alteração” para “inicial”, bem assim o campo “tempo de serviço para GATS”,
que deve ser de 19 anos, consoante sua data de ingresso no serviço público federal e os valores efetivamente
pagos.
ACÓRDÃO Nº 80/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª 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-019.739/2019-2 (APOSENTADORIA)
1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992)
1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992)
1.3. Órgão/Entidade: Agência Brasileira de Inteligência - Recursos Sigilosos - PR
1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler
1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva
1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
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1.7. Representação legal: não há.
1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 81/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª 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-019.888/2019-8 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Aurora Rocha Cardoso (296.500.207-30); Horacio de Paula Nogueira
(252.016.387-91); Marinete Ferreira de Oliveira (856.280.427-49); Monica Carvalho Vaz (859.639.68704); Nelson Celestino (398.125.887-87)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador)
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 82/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ACORDAM, por
unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 143,
inciso II, e 169, inciso V, do Regimento Interno, em acolher as razões de justificativas apresentadas pelo
Sr. Frederich Duque Ebrahim, Diretor-Geral do Departamento de Administração de Pessoal da
Universidade Federal de Alagoas, dando-lhe ciência da presente deliberação, sem prejuízo de fazer as
determinações adiante especificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-023.261/2009-1 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Aldo de Sá Cardoso Filho (020.878.394-68); Avenil de Albuquerque Gusmão
(005.650.674-00); Carmen Lucia da Silva (208.132.524-15); Lauro Farias (002.256.494-20); Linaldo
Araujo (087.712.004-87); Manoel Simoes da Silva (113.010.404-44); Maria Aparecida Santos Sampaio
(144.802.804-30); Maria Celeste Guerreiro Barbosa (163.907.764-20); Maria Mercedes Maia da Silva
(240.469.654-87)
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Alagoas
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações:
1.7.1. à Universidade Federal de Alagoas para que providencie o cadastramento e o posterior envio
do ato de aposentadoria emitido em favor de Linaldo Araujo (087.712.004-87), via e-Pessoal, a fim de que
haja nova apreciação da matéria pelo Tribunal, nos termos do art. 262, § 2º, do RITCU;
1.7.2. determinar à Sefip que monitore o cumprimento da determinação endereçada à unidade
jurisdicionada, representando ao TCU em caso de não atendimento; e
1.7.3. autorizar, desde já, o oportuno arquivamento dos presentes autos, nos termos do artigo 169,
inciso V, do RITCU, tão logo seja verificado o cumprimento do item 1.7.1 acima especificado.
ACÓRDÃO Nº 83/2020 - TCU - 1ª Câmara
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Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em
vista que os efeitos financeiros dos atos de concessão adiante relacionados se exauriram antes de seu
processamento pela Corte, em razão da maioridade ou do falecimento dos beneficiários, ACORDAM, por
unanimidade, com fundamento nos art. 143, inciso II, e 260, § 5º, do Regimento Interno, em considerá-los
prejudicados por perda de objeto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-032.552/2019-0 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessado: Vera Maria Ramos dos Santos (107.659.800-53)
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Sul
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 84/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ACORDAM, por
unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c o art. 143,
inciso II, do Regimento Interno, e art. 7º, inciso II, da Resolução TCU 2006/2007, em julgar prejudicados
os atos de concessão a seguir relacionados, tendo em vista que os seus efeitos financeiros se exauriram
antes de seus processamentos pela Corte, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de
efetuar as determinações adiante especificadas:
1. Processo TC-038.575/2019-1 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Emanuel Tadeu Medeiros Vieira (398.279.098-00); Haroldo Marques Pereira
(022.691.127-68); João Arnolfo Carvalho de Oliveira (068.114.421-15)
1.2. Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinação: à Sefip, para que, com a urgência que o caso requer, proceda à imediata autuação
e subsequente instrução de eventuais atos de pensão em que figuram como instituidores os interessados
acima mencionados, aferindo, em particular, à vista das informações constantes deste processo, a
legitimidade do pagamento das parcelas referentes a quintos e/ou opção nos respectivos proventos, ficando
a unidade técnica, desde já, autorizada a realizar as diligências que entender necessárias.
ACÓRDÃO Nº 85/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ACORDAM, por
unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c o art. 143,
inciso II, do Regimento Interno, e art. 7º, inciso II, da Resolução TCU 2006/2007, em julgar prejudicados
os atos de concessão a seguir relacionados, tendo em vista que os seus efeitos financeiros se exauriram
antes de seus processamentos pela Corte, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-038.582/2019-8 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Hildo Gonçalves Magalhães (004.969.525-87); Hildo Gonçalves Magalhães
(004.969.525-87)
1.2. Órgão/Entidade: Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira
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1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 86/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ACORDAM, por
unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c o art. 143,
inciso II, do Regimento Interno, e art. 7º, inciso II, da Resolução TCU 2006/2007, em julgar prejudicado o
ato de concessão a seguir relacionado, tendo em vista que os seus efeitos financeiros se exauriram antes de
seu processamento pela Corte, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-038.655/2019-5 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessado: Maria do Socorro da Silva Santos (078.039.823-87)
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Superior do Trabalho
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 87/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143,
inciso II, e 260, § 5º, do Regimento Interno, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em:
a) considerar legal para fins de registro o ato de admissão do sr. Gustavo Brito de Lima;
b) considerar prejudicado por perda de objeto o exame dos demais atos de admissão tratados no
processo.
1. Processo TC-004.910/2019-2 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Gustavo Brito de Lima (027.500.035-47); Italo Valenca Mariotti Tasso
(859.224.711-04); Lívia Carolina Alves da Silva (070.467.326-63)
1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 88/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ACORDAM, por
unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, 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 admissão de pessoal
a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-006.524/2014-1 (ATOS DE ADMISSÃO)
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1.1. Interessados: James Davyd Araujo de Souza (017.923.103-07); Keila Fernanda Maziero dos
Santos (843.753.962-53); Obadias dos Reis Silva (909.043.462-34)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador)
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 89/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ACORDAM, por
unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, 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 admissão de pessoal
a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-023.465/2019-0 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Karlla de Freitas Nunes (027.035.653-30); Marlise Neves Milhomem
(047.300.123-30); Paula dos Santos Silva Cardoso (914.865.483-34)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (vinculador)
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 90/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ACORDAM, por
unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, 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 admissão de pessoal
a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-023.753/2019-6 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Daniel de Albuquerque Ribeiro (015.571.405-88)
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Fluminense
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 91/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ACORDAM, por
unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, 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 admissão de pessoal
a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-024.622/2019-2 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Bryan de Matos Souza (054.775.661-59)
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1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Aeronáutica (vinculador)
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 92/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ACORDAM, por
unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, 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 admissão de pessoal
a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-024.738/2019-0 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: David Rafael Santos da Silva Valentim (082.604.121-36)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Aeronáutica (vinculador)
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 93/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ACORDAM, por
unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, 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 admissão de pessoal
a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-025.366/2019-0 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Caio Vinicius Saettini (370.412.468-09); Gabriel Machado de Oliveira
(418.702.658-40); Joao Luiz Avanco (393.642.178-10); Luisa Emanuela Biseo Henriques (442.120.47810); Maira Fassoni Ribeiro (356.666.378-60); Nathalia de Paula Doyle Maia (140.462.787-14); Priscila
Gadelha Cazolari (016.212.522-48); Vanessa Munhoz Bitelman (418.504.158-62)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Aeronáutica (vinculador)
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 94/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ACORDAM, por
unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, 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 admissão de pessoal
a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-026.439/2019-0 (ATOS DE ADMISSÃO)
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1.1. Interessados: Ana Paula Giavara (339.558.438-07); Anderson Santos da Rocha (121.460.86637); Christine Veloso Barbosa Araujo (822.583.686-34); Laura Boaventura Melo (078.630.796-08);
Mariana Seabra Leite Praca (013.328.206-62); Raissa Carolina Fonseca Candido (082.896.166-27)
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 95/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ACORDAM, por
unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, 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 admissão de pessoal
a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-026.460/2019-0 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Christiane Raulino Almeida Molina (025.875.335-89); Debora Moreira de Oliveira
Moura (035.736.425-27); Samuel Gomes de Mercena (047.077.285-96); Sonia Cristina Santos de Azevedo
Cerqueira (588.607.035-49); Tamara Rebecca Albuquerque de Oliveira (021.960.905-57)
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Sergipe
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 96/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ACORDAM, por
unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, 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 admissão de pessoal
a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-027.035/2019-0 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Renan de Souza dos Santos (075.821.164-37)
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 97/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em
vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu
processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260,
§ 5º, todos do Regimento Interno deste Tribunal, em considerar prejudicados por perda de objeto os atos
constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
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1. Processo TC-028.549/2019-8 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Agata de Almeida Fujarra (417.174.998-05); Caio Soares de Souza (263.807.25830); Danilo Caetano Fink (355.358.588-97); Eduardo da Silva Okumura (334.868.178-25); Fabio Jose
Ferreira Pimentel (144.568.217-60); Fabio Nakamatu (290.239.748-83); Felipe de Oliveira de Souza
(017.797.252-13); Gabriela Bianchini (404.421.258-95); Guilherme dos Santos Demarchi (376.639.14880); Jose Augusto Ribeiro de Biaggio (437.847.228-73); Luiz Roberto Marinho Rocha (071.711.178-47);
Marcello Aoki (259.197.738-04); Mariana Leme Ferreira Barcellini (344.663.508-41); Mario Antonio
Araujo Cortez (081.439.528-78); Michele Lucia Santos de Jesus (393.231.118-30); Roberto Martins Cunha
(048.417.631-55); Silas Rogerio Flores (392.553.138-60); Tatiane Habaro Ishizawa (340.203.088-88);
Weilin Christian Zago Wang (432.242.008-71); Willian Mendes Bodelon (317.219.058-71)
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 98/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ACORDAM, por
unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, 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 admissão de pessoal
a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-028.641/2019-1 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Dalmo Stutz (975.364.077-34); Maria Carolina de Oliveira Barbosa Gama
(117.665.997-96)
1.2. Órgão/Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 99/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em
vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu
processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260,
§ 5º, todos do Regimento Interno deste Tribunal, em considerar prejudicados por perda de objeto os atos
constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-028.957/2019-9 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Lucas Moyses Ceccato Neves (075.533.147-81)
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
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ACÓRDÃO Nº 100/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ACORDAM, por
unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, 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 admissão de pessoal
a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-029.836/2019-0 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Camila Serva Pereira (106.129.947-32); Michele Regina Spegiorin (924.846.54120)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (vinculador)
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há
ACÓRDÃO Nº 101/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ACORDAM, por
unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, 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 admissão de pessoal
a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-030.025/2019-2 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Evando Silva Fernandes Neves (067.523.484-05)
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Campina Grande
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 102/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ACORDAM, por
unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, 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 admissão de pessoal
a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-030.135/2019-2 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Isis Larissa Nobrega Macedo (013.968.164-70)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério Público Federal
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 103/2020 - TCU - 1ª Câmara
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Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ACORDAM, por
unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, 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 admissão de pessoal
a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar as
determinações adiante especificadas:
1. Processo TC-030.306/2019-1 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Ana Gabriela Santos de Moura Pacheco (014.927.073-92); Ana Paula de Araujo
Lima (481.471.253-72); Angela Iane Silva Sales (005.721.193-05); Antonia Sylca de Jesus Sousa
(027.723.083-75); Enio Saraiva Soares (045.342.943-28); Maiara Jaianne Bezerra Leal Rios (643.283.68320); Silvana Rodrigues Lima (022.532.483-04); Wallison Carlos de Sousa Barbosa (025.682.233-67)
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Piauí
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinação: proceda aos destaques dos atos de admissão de interesse de Taciana Rocha dos
Santos (071.516.874-60) e Romulo Jose Pereira Lima (042.025.813-26), a fim de que sejam realizadas
diligências quanto às origens das vagas nas quais foram investidos os mencionados servidores, impondose, previamente à nova instrução de mérito, na hipótese de se tratar de “redistribuição por reciprocidade”,
a verificação do pleno atendimento das diretrizes estabelecidas em lei e no Acórdão 1.308/2014-Plenário.
ACÓRDÃO Nº 104/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ACORDAM, por
unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, 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 admissão de pessoal
a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-030.322/2019-7 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Paulo Roberto da Silva Junior (110.880.694-52)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério Público Federal
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 105/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ACORDAM, por
unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, 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 admissão de pessoal
a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-031.931/2019-7 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Rubiana Cordeiro e Silva (060.924.936-32); Rubiana de Almeida Canario
(011.832.514-08); Ruth de Oliveira Farias (010.860.454-32); Ruty Eulalia de Medeiros Eufrasio
(065.137.114-79); Sabrina Telma Martins (052.997.609-90); Sabrina Varao Oliveira Ribeiro (933.945.513-
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49); Saja Mamede Selares (405.917.003-87); Sallete Ribeiro Marques Lira (690.904.591-20); Salvador
Cerqueira dos Santos (781.857.421-20); Samantha Aparecida Simao da Silva Barbosa (006.219.712-60)
1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 106/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ACORDAM, por
unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, 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 admissão de pessoal
a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-031.973/2019-1 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Joannes Farias Pedroso (602.546.452-91); Juliana Alexandrino Lima Costa
(914.599.233-91); Juliana de Jesus Rocha Pardauil (843.745.512-04); Julielson Monteiro de Santana
(947.740.722-49); Lais Menezes da Costa Sousa (763.243.382-15); Luciana Leal Lopes Barros
(797.597.263-00); Luiz Felipe de Sousa (884.545.252-20); Maria Elizabete Rambo Kochhann
(451.121.500-68); Marianne Santos Faulstich Fernandes (119.331.047-40); Mayla Luiza de Almeida
(984.871.242-91)
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 107/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ACORDAM, por
unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, 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 admissão de pessoal
a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-031.974/2019-8 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Normando Jose Queiroz Viana (027.182.144-22); Roqueli Dalcin Correa
(001.243.270-95); Rosinelio Rodrigues da Trindade (701.649.322-91); Tania Maria Moreira (405.867.15053); Tarcilia dos Santos Pimentel (559.520.202-59); Thaliany Rodrigues de Arruda dos Santos
(027.035.413-17); Wesley Pereira de Oliveira (788.849.422-68); William de Oliveira e Oliveira
(836.603.482-87)
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 108/2020 - TCU - 1ª Câmara
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Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em
vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu
processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260,
§ 5º, todos do Regimento Interno deste Tribunal, em considerar prejudicados por perda de objeto os atos
constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-032.622/2019-8 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Franklin Augusto Amaral de Mendonça (955.579.462-68); Judenilson Teixeira
Amador (440.817.402-59); Luciana Uchoa Esteves (681.276.422-15)
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Amapá
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 109/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143,
inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal
a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-033.076/2019-7 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Estela Costa Ferreira (063.325.676-51); Gilberto Marcos Martins (984.067.01668); Marcelo Henrique Martins (398.221.708-31); Michelle Pires Tannure (098.950.036-50); Rodrigo
Francisco Dias (085.361.626-43)
1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 110/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143,
inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de admissão de pessoal a
seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-033.086/2019-2 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Marcelo de Castro Cesar (120.693.798-09)
1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de São Carlos
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
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ACÓRDÃO Nº 111/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143,
inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal
a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-033.093/2019-9 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessadas: Juliana Navarro Lizana (062.044.709-57); Soraia Andrade Dalcol (034.286.92993)
1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 112/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ACORDAM, por
unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, 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 admissão de pessoal
a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-033.131/2019-8 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Eduardo Seixas Migowski (108.371.647-61); Josyane Maria Luiz Freire
(105.026.597-18)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando do Exército (vinculador)
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 113/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ACORDAM, por
unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, 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 admissão de pessoal
a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-033.177/2019-8 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Luiz Henrique de Andrade Araujo (032.041.224-50)
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pernambuco
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 114/2020 - TCU - 1ª Câmara
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Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ACORDAM, por
unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, 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 admissão de pessoal
a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-034.045/2019-8 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Adnei Barbosa Lemos Vaz (275.222.228-93); Aline Epifanio dos Passos
(297.972.038-08); Amanda Cristiane Siqueira (285.556.308-94); Amauri Ferreira (250.430.598-26);
Antonio Carlos de Lima (023.146.744-30); Carolina Ferreira Maciel (303.045.388-09); Chrystiane
Albuquerque Pereira (249.027.628-03); Clayton da Silva Goncalves (302.776.188-94); Cristiane Maria
Torres Sousa (299.721.508-01); Daleth Bielly Santos (357.131.958-30)
1.2. Órgão/Entidade: Diretoria Regional da ECT em São Paulo - DR/SP
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 115/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em
vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu
processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260,
§ 5º, todos do Regimento Interno deste Tribunal, em considerar prejudicados por perda de objeto os atos
constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-034.363/2019-0 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Thomaz de Araujo Gomes (079.152.644-51)
1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 116/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em
vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu
processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260,
§ 5º, todos do Regimento Interno deste Tribunal, em considerar prejudicados por perda de objeto os atos
constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-034.529/2019-5 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Marcelo Teixeira Santos (082.358.317-16); Yuri Salles Frazao de Assis
(264.259.358-47)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Marinha (vinculador)
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
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1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 117/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em
vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu
processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260,
§ 5º, todos do Regimento Interno deste Tribunal, em considerar prejudicados por perda de objeto os atos
constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-034.637/2019-2 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Andre Farias Rocha (602.946.630-53); Carla Boeira da Silva (975.091.590-91);
Felipe Tedeschi Lindemayer (004.950.310-38); Helena Silva Nunes (019.909.940-59); Jaqueline Maria
Silva (015.485.280-56); Robinson Severo de Melo (964.700.380-34); William Figueiro (028.071.070-44)
1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.a.
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 118/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em
vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu
processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260,
§ 5º, todos do Regimento Interno deste Tribunal, em considerar prejudicados por perda de objeto os atos
constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-034.660/2019-4 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Alessandra Aparecida Cruz de Araujo (323.006.568-92); Elizabeth Cristina dos
Santos Cavalheiro (296.082.468-73); Erivelton Aparecido de Oliveira (276.113.668-31); Jean Carlos Von
Sohsten Albuquerque (108.051.627-12); Jobsan Sueny de Sousa Santos (053.894.264-95); Wagner Silva
de Almeida (080.446.077-90); Wagner da Costa Camargo (021.147.777-07)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando do Exército (vinculador)
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 119/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em
vista que os efeitos financeiros do ato de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu
processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260,
§ 5º, todos do Regimento Interno deste Tribunal, em considerar prejudicado por perda de objeto o ato
constante deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-034.690/2019-0 (ATOS DE ADMISSÃO)
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1.1. Interessado: Diogo Macedo Diniz (132.255.317-31)
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região/RN
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 120/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em
vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão adiante relacionados se exauriram antes de seu
processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260,
§ 5º, do Regimento Interno, em considerar seu exame prejudicado por perda de objeto, de acordo com os
pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-034.712/2019-4 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Cleidimar Felix Soares (885.225.396-34); Israel da Silva (263.137.378-22);
Orlando Lirio de Laia (409.293.886-15); Romualdo Rothmund (395.116.349-68)
1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 121/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em
vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu
processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260,
§ 5º, todos do Regimento Interno deste Tribunal, em considerar prejudicados por perda de objeto os atos
constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-034.729/2019-4 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Michael Breda (694.070.962-20)
1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 122/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em
vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu
processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260,
§ 5º, todos do Regimento Interno deste Tribunal, em considerar prejudicado por perda de objeto o ato
constante deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
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1. Processo TC-034.766/2019-7 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Adriana Caetano de Pontes (855.131.481-53)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Aeronáutica (vinculador)
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 123/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em
vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu
processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260,
§ 5º, todos do Regimento Interno deste Tribunal, em considerar prejudicados por perda de objeto os atos
constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-034.809/2019-8 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Marco Antônio Correa de Almeida (022.148.828-63); Marcos Linhares Paulo
(295.796.428-77); Samuel Uiratan Pereira Marinho (038.072.983-04)
1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações.
ACÓRDÃO Nº 124/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, tendo em vista que
os efeitos financeiros do ato de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu processamento
pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5º, todos do
Regimento Interno deste Tribunal, em considerar prejudicado por perda de objeto o ato constante deste
processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-034.814/2019-1 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Roberta Gouveia de Rezende Pereira (100.969.504-55)
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 125/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em
vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu
processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260,
§ 5º, todos do Regimento Interno deste Tribunal, em considerar prejudicados por perda de objeto os atos
constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
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1. Processo TC-034.927/2019-0 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Alexandre Solon Ribeiro (705.709.497-34); Ana Raquel Paiva Martins
(071.530.897-13); Andrea da Silva Santos (078.147.857-07); Ebenezer Paula da Silva (219.543.302-78);
Eldon Alves da Costa (549.972.917-49); Felipe de Abreu Rosa (082.344.587-95); Francisco Bruno de Blasi
(013.961.477-05); Izabella Carelli (042.437.627-08); Marcelo Augusto Santiago (023.682.316-76); Waldes
de Azevedo Moraes Junior (044.598.277-27)
1.2. Órgão/Entidade: Centrais Elétricas Brasileiras S.a.
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 126/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em
vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão adiante relacionados se exauriram antes de seu
processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260,
§ 5º, do Regimento Interno, em considerar seu exame prejudicado por perda de objeto, de acordo com os
pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-035.125/2019-5 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessadas: Ana Giselda Neto Fonseca da Silva (007.436.384-09); Fernanda de Oliveira Felix
(121.762.097-45); Renata Figueiredo Souza (094.875.377-32); Rosana da Silva Pinto (110.710.807-17)
1.2. Entidade: Colégio Pedro II
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 127/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em
vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu
processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260,
§ 5º, todos do Regimento Interno deste Tribunal, em considerar prejudicados por perda de objeto os atos
constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-035.147/2019-9 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Rui Mateus Joaquim (215.134.938-17)
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal da Grande Dourados
1.3. Relator: 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 Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 128/2020 - TCU - 1ª Câmara
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Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em
vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu
processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260,
§ 5º, todos do Regimento Interno deste Tribunal, em considerar prejudicados por perda de objeto os atos
constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-035.151/2019-6 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Daniel Horta Alvim (085.836.907-90); Erik Telles Pascoal (844.767.536-04);
Juliana Baptista dos Santos Franca (053.276.397-11); Luiza Teles Mascarenhas (105.160.987-99);
Mauricio Rodrigues Oliveira (133.744.847-86); Paulo Cesar Gomes Bezerra (934.991.401-87); Raphael
Soifer (232.831.868-12)
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Fluminense
1.3. Relator: 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 Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 129/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em
vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu
processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260,
§ 5º, todos do Regimento Interno deste Tribunal, em considerar prejudicados por perda de objeto os atos
constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-035.195/2019-3 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Daniel de Figueiredo Bandarrinha (089.209.377-37); Fernando Queiroz de
Oliveira (004.028.171-09); Juan Benjamin Sugasti (737.509.561-20); Leonardo Bastos Cordeiro
(095.518.287-55); Paulo Henrique Davila de Oliveira Alonso (734.171.141-87); Rafael Batista Pereira
(033.351.161-19); Redson Vieira Goncalves (016.443.386-45); Thiago Liz Pena (033.906.711-02)
1.2. Órgão/Entidade: Companhia Nacional de Abastecimento
1.3. Relator: 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 Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 130/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, tendo em vista que
os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seus processamentos
pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5º, todos do
Regimento Interno deste Tribunal, em considerar prejudicados por perda de objeto os atos constantes deste
processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-035.263/2019-9 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Daniella Forza Gagno Correa (099.206.477-56); Jacira dos Anjos Pereira
(980.388.937-00); Janaine Casagrande (135.589.777-77); Josilene Nascimento Seixas (082.729.187-65);
Milena Machado de Melo (038.101.796-63); Simone Raquel Batista Ferreira (116.695.718-74); Thalyta
Botelho Monteiro (098.810.437-78); Virginia Coeli Passos de Albuquerque (577.629.457-68)
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1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Espírito Santo
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 131/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em
vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu
processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260,
§ 5º, todos do Regimento Interno deste Tribunal, em considerar prejudicados por perda de objeto os atos
constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-035.331/2019-4 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Adriano Nunes Kochi (012.265.490-04); Alessandra Ferrari (010.238.510-67);
Aline de Lima Nogare (830.242.040-91); Ana Maria Dornelles Martins (945.508.080-04); Andrea Bilhar
dos Santos Teixeira (003.070.240-24); Carla Nunes da Silva (707.393.740-87); Claudete Silva da Silva
(953.568.000-53); Evelyn Soares Prado (027.078.390-35); Ingrid Andrade Filipe (010.526.960-31); Ingrid
Schroeder Pineiro (853.755.860-53); Laura Reck Cechinel (025.854.150-40); Luimar da Silva Gomes
(937.955.720-53); Maria Antonia Medeiros Cardoso (613.366.100-34); Milene Longaray Mello
(006.121.670-46); Natalia Moraes de Quevedo (836.632.070-72); Patricia Pompeo Correa (673.154.96068); Patricia Stolnik (659.620.950-49); Simone da Costa Duarte (676.942.090-20); Steice da Silva Inacio
de Bone (014.972.470-55); Vitor Vignol Marinho (027.886.260-88)
1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre
1.3. Relator: 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 Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 132/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em
vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu
processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260,
§ 5º, todos do Regimento Interno deste Tribunal, em considerar prejudicados por perda de objeto os atos
constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-035.354/2019-4 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Guilherme Friedrich Boiko (002.035.930-65); Joao Caetano Mancini Vaz
(008.100.114-25)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 133/2020 - TCU - 1ª Câmara
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Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, tendo em vista que
os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seus processamentos
pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5º, todos do
Regimento Interno deste Tribunal, em considerar prejudicados por perda de objeto os atos constantes deste
processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-035.388/2019-6 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Brigida Antonia de Carvalho Vieira (066.697.716-06); Gustavo da Silva Moreira
Reis (059.543.176-31); Pablo Henrique Ferreira Gomes (089.003.926-70); Paulo Augusto Bittencourt
(088.356.146-86); Renan Campos Segantini (109.918.106-27); Wagner Aparecido de Moura (003.663.36665)
1.2. Órgão/Entidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 134/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em
vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu
processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260,
§ 5º, todos do Regimento Interno deste Tribunal, em considerar prejudicados por perda de objeto os atos
constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-035.519/2019-3 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Amanda Perse da Silva (114.261.207-45); José Arnaldo Guimarães Filho
(661.410.287-72)
1.2. Órgão/Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 135/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em
vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu
processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260,
§ 5º, todos do Regimento Interno deste Tribunal, em considerar prejudicados por perda de objeto os atos
constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-035.575/2019-0 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Eliana Walker (008.903.730-86); Eliane Aparecida da Silva Ferreira (010.510.80061); Taciana Uecker (019.242.740-78); Tania Maria Pinheiro (405.828.920-15); Vinicius Nizoli Becker
(020.756.330-61); Vinicius Vargas Mendonca (026.202.880-88)
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler
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1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 136/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em
vista que os efeitos financeiros do ato de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu
processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260,
§ 5º, todos do Regimento Interno deste Tribunal, em considerar prejudicado por perda de objeto o ato
constante deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-035.621/2019-2 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Vitor Sampaio de Araújo (050.726.664-17)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Justiça e Segurança Pública
1.3. Relator: 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 Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 137/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em
vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu
processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260,
§ 5º, todos do Regimento Interno deste Tribunal, em considerar prejudicados por perda de objeto os atos
constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-035.643/2019-6 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Andre Gurjao Cardoso (529.419.902-59); Yanne Cristhine Castro Pereira
(821.548.802-15)
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Roraima
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 138/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em
vista que os efeitos financeiros do ato de admissão adiante relacionado se exauriram antes de seu
processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260,
§ 5º, do Regimento Interno, em considerar seu exame prejudicado por perda de objeto, de acordo com os
pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-035.715/2019-7 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessada: Suelen Priscila Ferreira Alves (070.712.859-50)
1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná
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1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 139/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em
vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão adiante relacionados se exauriram antes de seu
processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260,
§ 5º, do Regimento Interno, em considerar seu exame prejudicado por perda de objeto, de acordo com os
pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-035.774/2019-3 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Andreia dos Santos Simoes (021.247.665-38); Guida Maria Marques
(094.110.631-44); Leonardo Rotondano Rosales da Silva (050.031.095-55); Milena Oliveira Lima
(025.016.465-50); Ricardo Avila Chalhub (797.215.085-00); Samuel Pereira Santos de Deus (027.738.11500)
1.2. Entidade: Universidade Federal da Bahia
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 140/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ACORDAM, por
unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, 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 admissão de pessoal
a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar as seguintes
determinações:
1. Processo TC-036.270/2019-9 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Marcos Vinicius de Araujo Chaves (013.075.153-71); Murilo Gabriel de Queiroz
Lima (967.043.223-53); Nalio Jose Dantas (014.868.463-78); Natanael Nobrega de Santana (041.894.74304); Nilton Cesar Camelo de Macedo (474.068.603-15); Otoniel de Almieda Nascimento (932.126.66315); Paulo Ricardo Macedo de Sales (623.474.973-91); Rodrigo dos Santos Tomaz Lima (022.111.56339); Taynara de Araujo Jesuino Lopes (013.960.943-18)
1.2. Órgão/Entidade: Diretoria Regional da ECT no Piauí - DR/PI
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações:
1.7.1. à Sefip, para que efetue as correções devidas no Sistema Sisac;
1.7.2. à Diretoria Regional da ECT no Piauí, para que observe o prazo estabelecido no art. 7º, inciso
II, da IN TCU 78/2018.
ACÓRDÃO Nº 141/2020 - TCU - 1ª Câmara
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Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ACORDAM, por
unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, 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 admissão de pessoal
a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-037.474/2019-7 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Lucas Antonio Ferreira de Almeida (107.888.566-42)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando do Exército (vinculador)
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 142/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ACORDAM, por
unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, 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 admissão de pessoal
a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-037.541/2019-6 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Paola Mariana Assuncao Joaquim (094.245.606-80)
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região/mg
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 143/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143,
inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal
a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-037.633/2019-8 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Angelita Monteiro dos Santos (268.945.798-90); Anna Thereza de Araujo Costa
Reis Sa (014.251.491-89); Clara Eugenia Freire Barbosa (256.322.565-53); Fabiano Castelluccio Gioseffi
(019.547.017-64); Luciana Rodrigues Fernandes (002.091.871-23); Rosane Torres Teixeira (313.848.70172)
1.2. Órgão: Ministério Público Federal
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 144/2020 - TCU - 1ª Câmara
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Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143,
inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de admissão de pessoal a
seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-038.502/2019-4 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessada: Maria Alejandra Rosales Vera (510.519.402-06)
1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Roraima
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 145/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, tendo em vista que
os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seus processamentos
pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5º, todos do
Regimento Interno deste Tribunal, em considerar prejudicados por perda de objeto os atos constantes deste
processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-038.786/2019-2 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Bruno Arlindo de Oliveira Costa (001.211.761-77); Jaqueline Lima da Silva
(011.657.333-31); Walkiria Regis de Medeiros (023.463.194-57)
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade do Tocantins - MEC
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 146/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ACORDAM, por
unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, 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 admissão de pessoal
a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-039.084/2019-1 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Lisandra Oliveira e Silva (928.697.420-53)
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Sul
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 147/2020 - TCU - 1ª Câmara
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Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ACORDAM, por
unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, 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 admissão de pessoal a
seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-040.143/2019-8 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Leandra Ferreira Dal Bello (008.296.386-01)
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região/AC e RO
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 148/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ACORDAM, por
unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, 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 admissão de pessoal
a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-040.158/2019-5 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Adriano Silva de Messias (573.675.661-72); Bernardo Nogueira Schlemper
(010.511.861-37); Carla Teles Magoga (723.059.321-20); Jefferson Parreira dos Santos Emerick
(017.240.111-97); Rafael George Fontana (005.647.541-10)
1.2. Órgão/Entidade: Companhia Nacional de Abastecimento
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 149/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ACORDAM, por
unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, 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 admissão de pessoal a
seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-040.203/2019-0 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Leonides Silva Gomes de Mello (277.847.034-49)
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 150/2020 - TCU - 1ª Câmara
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Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ACORDAM, por
unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, 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 admissão de pessoal a
seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-040.214/2019-2 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Anderson Lucian da Silva (075.653.334-17)
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pernambuco
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 151/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ACORDAM, por
unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, 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 admissão de pessoal
a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-040.220/2019-2 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Edno da Silva Santos (457.941.202-82); Elizeu Lopes da Silva (861.833.622-04);
Fernando dos Reis Lima (795.184.432-20); Luis Patrick de Oliveira (747.116.792-00); Weverson Neres de
Almeida (949.083.462-91)
1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 152/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ACORDAM, por
unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, 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 admissão de pessoal
a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-040.238/2019-9 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Alex Aparecido Ferreira (013.139.976-41); Bruno da Silva Russo (101.852.37908); Michele Straub (042.117.819-10)
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Paraná
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 153/2020 - TCU - 1ª Câmara
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Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em
vista que os efeitos financeiros dos atos de concessão adiante relacionados se exauriram antes de seu
processamento pela Corte, em razão da maioridade ou do falecimento dos beneficiários, ACORDAM, por
unanimidade, com fundamento nos art. 143, inciso II, e 260, § 5º, do Regimento Interno, em considerá-los
prejudicados por perda de objeto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-011.715/2019-7 (PENSÃO CIVIL)
1.1. Interessados: Bruna Busch Zanella (099.302.439-41); Efigênia de Almeida (141.052.416-72);
Eliza Ferreira Angelin (478.643.383-72); Elma da Silva Pimentel de Souza (448.240.849-20); Gessi de
Souza Farias (699.698.767-91); Izabel Alves Barbosa (886.561.109-00); Maria José Bandeira de Oliveira
(096.479.217-64); Maria José da Costa (153.424.683-53); Maria Juraci Alves Souza (039.294.146-51);
Maria Lizete Araujo Pereira (019.873.924-93); Maria Vicente de Lima (036.127.267-73); Maria das Graças
Magno Houck (410.215.256-34); Maria de Lúcia Souza (436.763.089-72); Marieta Barros Alves
(139.926.457-54); Marli Jaccoud Guimarães (095.785.187-14); Nilza Guidez de Lemos (457.506.025-91);
Raquel Cordeiro da Silva (223.015.424-91); Rosa Farias de Lima Antunes (732.586.109-59); Teresinha
Carvalho de Barros (712.603.904-20); Zoraide Barbosa Alves (892.984.385-91)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta)
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 154/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143,
inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir
relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-026.671/2012-3 (PENSÃO CIVIL)
1.1. Interessados: Alene Augusta Santana (292.887.545-04); Leonardo Vinicius Santana da Silva
(052.811.435-22); Marly Chagas Bonfim da Silva (607.765.957-68); Monique Morgana Santana da Silva
(052.811.465-48)
1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do INSS - Salvador/BA
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 155/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em
vista que os efeitos financeiros dos atos de concessão adiante relacionados se exauriram antes de seu
processamento pela Corte, em razão da maioridade ou do falecimento dos beneficiários, ACORDAM, por
unanimidade, com fundamento nos art. 143, inciso II, e 260, § 5º, do Regimento Interno, em considerá-los
prejudicados por perda de objeto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-032.739/2019-2 (PENSÃO CIVIL)
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1.1. Interessados: Elza de Oliveira Martins Zottich (652.548.807-91); Elza de Oliveira Martins
Zottich (652.548.807-91); Paulo de Aguiar Filho (731.820.877-20)
1.2. Órgão/Entidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Espírito Santo
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 156/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em
vista que os efeitos financeiros dos atos de concessão adiante relacionados se exauriram antes de seu
processamento pela Corte, em razão da maioridade ou do falecimento dos beneficiários, ACORDAM, por
unanimidade, com fundamento nos art. 143, inciso II, e 260, § 5º, do Regimento Interno, em considerá-los
prejudicados por perda de objeto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-038.878/2019-4 (PENSÃO CIVIL)
1.1. Interessado: Almerida Costa Sibaldi (106.227.177-74)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Educação
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 157/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em
vista que os efeitos financeiros dos atos de concessão adiante relacionados se exauriram antes de seu
processamento pela Corte, em razão da maioridade ou do falecimento dos beneficiários, ACORDAM, por
unanimidade, com fundamento nos art. 143, inciso II, e 260, § 5º, do Regimento Interno, em considerá-los
prejudicados por perda de objeto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-038.884/2019-4 (PENSÃO CIVIL)
1.1. Interessado: Nadir de Oliveira Ribeiro (247.943.788-40)
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 158/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em
vista que os efeitos financeiros dos atos de concessão adiante relacionados se exauriram antes de seu
processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260,
§ 5º, do Regimento Interno, em considerar seu exame prejudicado por perda de objeto, de acordo com os
pareceres emitidos nos autos:
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1. Processo TC-038.894/2019-0 (PENSÃO CIVIL)
1.1. Interessadas: Castorina Aramita dos Santos Camargo (831.142.030-00); Marlena Annes Dias
(680.115.470-20)
1.2. Órgão: Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado do Rio
Grande do Sul
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 159/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em
vista que os efeitos financeiros dos atos de concessão adiante relacionados se exauriram antes de seu
processamento pela Corte, em razão da maioridade ou do falecimento dos beneficiários, ACORDAM, por
unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5º, do Regimento Interno, em considerá-los
prejudicados por perda de objeto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-038.905/2019-1 (PENSÃO CIVIL)
1.1. Interessado: Joanna Jose Tagliate (396.775.668-81)
1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento No Estado
de São Paulo
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 160/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em
vista que os efeitos financeiros dos atos de concessão adiante relacionados se exauriram antes de seu
processamento pela Corte, em razão da maioridade ou do falecimento dos beneficiários, ACORDAM, por
unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5º, do Regimento Interno, em considerá-los
prejudicados por perda de objeto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-039.066/2019-3 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE)
1.1. Interessado: Jose Prudencio Inacio (613.321.869-04)
1.2. Órgão/Entidade: Quinta Região Militar
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 161/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em
vista que os efeitos financeiros dos atos de concessão adiante relacionados se exauriram antes de seu
processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260,
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§ 5º, do Regimento Interno, em considerar seu exame prejudicado por perda de objeto, de acordo com os
pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-013.572/2019-9 (PENSÃO MILITAR)
1.1. Interessadas: Edyr Marcos da Rocha (094.905.667-72); Maria Goncalves Lima (997.331.96991); Maria Lucia Machado Pinto (102.266.301-10); Militina de Jesus Melo Paz (144.366.981-49); Shirley
Freitas Ribeiro Andrade (169.527.155-68)
1.2. Órgão: Ministério da Defesa-Comando da Aeronáutica (vinculador)
1.3. Relator: 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 Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 162/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143,
inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir
relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-016.268/2019-9 (PENSÃO MILITAR)
1.1. Interessadas: Fabiola Gilda Berte Bunte (758.036.317-87); Margareth Ferreira Diniz
(815.278.707-82); Maria Aparecida Hortis (225.378.059-68); Maria Jussara Hortis (671.366.727-91);
Maria Laura Hortis Comassetto (408.638.839-15); Maria Thereza Berte Bunte (157.821.237-53)
1.2. Órgão: Primeira Região Militar
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 163/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª 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, exceto o ato de interesse da sra. Narjara
Midois Silva, ao qual deve ser atribuída a chancela de “exclusão por duplicidade” no sistema e-Pessoal:
1. Processo TC-036.199/2019-2 (PENSÃO MILITAR)
1.1. Interessados: Celia Reis Casas Costa (024.956.597-80); Donatila Araujo Botelho (042.550.01790); Jurema Botelho de Lima (873.091.577-53); Maria Claribel Bianchi de Lima (021.529.498-03); Maria
de Lourdes Peixoto da Silva (153.830.588-77); Narjara Midois Silva (318.570.478-93)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Aeronáutica (vinculador)
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
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ACÓRDÃO Nº 164/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143,
inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir
relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-022.730/2019-2 (REFORMA)
1.1. Interessados: Eliane Silva (741.115.317-68); Jesus Joanes dos Reis (766.430.937-91); Joao
Batista Sousa de Castro (757.574.867-91); Joao Carlos Alves de Moura (464.516.689-15); Joel Soares Lima
(297.780.774-87); Jorge Luiz Rodrigues (758.167.507-63); Jorge Luiz Silva Odom (673.241.427-53); Jose
Armando Alves Maramduba (758.321.787-34); Jose Carlos Gusmao (701.711.227-04); Jose Claudio da
Silva (303.921.794-15)
1.2. Órgão: Ministério da Defesa-Comando da Marinha (vinculador)
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 165/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em
vista que os efeitos financeiros dos atos de concessão adiante relacionados se exauriram antes de seu
processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260,
§ 5º, do Regimento Interno, em considerar seu exame prejudicado por perda de objeto, de acordo com os
pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada:
1. Processo TC-027.995/2019-4 (REFORMA)
1.1. Interessados: Alberto Belga Vianna (013.820.477-20); Alfredo Fernandes Mourao
(073.736.947-72); Altemio Rosa de Barcellos (086.480.187-49); Bernardino Alberto Pianta Tavares
(040.724.057-87); Carlos Vicente Sales (125.556.577-20); Ernesto dos Santos Tavares (051.524.617-49);
Henrique Campolim (073.543.807-25); Paulo Cardoso da Conceição (243.311.127-72); Paulo Rivadavia
Nunes Correa (057.423.747-04); Romulo Emerick Paes (051.218.507-78)
1.2. Órgão: Ministério da Defesa-Comando do Exército
1.3. Relator: 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 Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações:
1.7.1. Determinar à Sefip que proceda à imediata autuação e subsequente instrução das pensões
militares instituídas pelos srs. Altemio Rosa de Barcellos, Carlos Vicente Sales e Paulo Cardoso da
Conceição, cadastradas no sistema e-Pessoal sob os números 44332/2019, 120157/2019 e 26195/2017,
respectivamente, confrontando-as com as alterações de reforma dos instituidores e aferindo, em particular,
à luz do entendimento expresso no Acórdão 2.225/2019-Plenário, a correção do grau hierárquico utilizado
como referência para cálculo dos proventos das beneficiárias.
ACÓRDÃO Nº 166/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em
vista que os efeitos financeiros dos atos de concessão adiante relacionados se exauriram antes de seu
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processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260,
§ 5º, do Regimento Interno, em considerar seu exame prejudicado por perda de objeto, de acordo com os
pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-028.094/2019-0 (REFORMA)
1.1. Interessados: Andre Luiz Santos Dourado (023.740.557-10); Eugenio Ferreira de Carvalho
(234.130.777-91); Marcos Roberto de Almeida Lima (172.882.858-98); Paulo Jorge Durante Ferreira
(430.835.447-15); Ricardo Nunes Cassapietra (829.856.500-20)
1.2. Órgão: Ministério da Defesa-Comando do Exército (vinculador)
1.3. Relator: 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 Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 167/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ACORDAM, por
unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c o art. 143,
inciso II, do Regimento Interno, e art. 7º, inciso II, da Resolução TCU 2006/2007, em julgar prejudicado o
ato de concessão a seguir relacionado, tendo em vista que os seus efeitos financeiros se exauriram antes de
seu processamento pela Corte, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-038.790/2019-0 (REFORMA)
1.1. Interessado: Cosme de Macedo (520.817.887-72)
1.2. Órgão/Entidade: Segunda Região Militar
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 168/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ACORDAM, por
unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c
o art. 143, inciso I, do Regimento Interno, em julgar regulares as contas a seguir relacionadas e dar quitação
plena ao(s) responsável(eis), de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-043.517/2018-8 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017)
1.1. Responsáveis: Aluizio Bretas Byrro (126.064.566-53); Antonio Carlos Teixeira Alvares
(330.085.408-30); Antonio de Sousa Ramalho Junior (190.769.098-06); Atílio Machado Peppe
(427.489.258-15); Carlos Antonio Cavalcante (033.255.608-57); Eduardo Anastasi (106.930.438-73);
Eduardo Antonio Modena (048.920.438-42); Heitor Alves Filho (019.932.598-72); Igor Barenboim
(089.542.617-01); Irineu Govea (371.823.668-00); Jose Romeu Ferraz Neto (010.731.528-98); Paulo
Antonio Skaf (674.083.628-00); Paulo Vieira (017.828.008-91); Ronald Moris Masijah (882.066.708-82);
Ruy Salvari Baumer (003.881.608-37); Saulo Pucci Bueno (052.572.188-60); Silmario Batista dos Santos
(085.280.538-14); Walter Vicioni Gonçalves (051.118.388-72)
1.2. Órgão/Entidade: Departamento Regional do Senai No Estado de São Paulo
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
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1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais
(SecexTrab).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 169/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara¸ ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, V, alínea “a”, 169, II, e 212 do Regimento Interno do
TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos presentes autos, em:
a) determinar o arquivamento deste processo, sem julgamento de mérito, em face da ausência de
pressupostos de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular; e
b) dar ciência deste acórdão a empresa Pier Maua S/Ae à Companhia Docas do Rio de Janeiro.
1. Processo TC 000.413/2018-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL)
1.1. Responsável: Pier Maua S/A (CNPJ 02.434.768/0001-07).
1.2. Entidade: Companhia Docas do Rio de Janeiro.
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária
(SeinfraPor).
1.6. Representação legal: Hugo Vasconcelos Loula (48.360/OAB-BA) e outros, representando Pier
Maua S/A.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 170/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, ACORDAM, por
unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o
Enunciado nº 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal de Contas da União, de acordo
com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-006.863/2013-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL)
1.1. Responsáveis: Complemento-planejamento e Decorações Lt (00.396.200/0001-05); Eurides
Pereira Tavares (052.993.068-49); Marelli Moveis para Escritório S/A (88.766.936/0001-79); Odilon José
de Almeida (004.832.811-15); Paulo Roberto de Albuquerque Garcia Coelho (464.092.461-53)
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler
1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude).
1.6. Representação legal: Claudismar Zupiroli (12250/OAB-DF) e outros, representando Paulo
Roberto de Albuquerque Garcia Coelho; Gustavo Henrique Caputo Bastos (7383/OAB-DF) e outros,
representando Marelli Moveis para Escritório S/A; Francisco de Assis Campos Neto (06657/OAB-DF),
representando Eurides Pereira Tavares e Odilon José de Almeida.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações:
1.7.1. apostilar o Acórdão 4993/2018 - 1ª Câmara nos seguintes termos:
1.7.1.1. onde se lê: “9.3. aplicar, com fulcro (...) 5.000,00 (cinco mil reais);”, leia-se: “9.3. aplicar,
com fulcro (...) 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação,
para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o
recolhimento ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do
efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor”;
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1.7.1.2. incluir os seguintes item à decisão: “9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso
II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações;e “9.6. autorizar,
desde logo, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, e do art. 217 do Regimento
Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, atualizadas monetariamente
até a data do pagamento, esclarecendo que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no
vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2º do art. 217 do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das
demais medidas legais previstas”.
ACÓRDÃO Nº 171/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento no art. 1º, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea
“a”, e 212 do Regimento Interno, em determinar o arquivamento do processo adiante relacionado, sem
julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e
regular, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, dando ciência a respeito à Fundação Nacional de
Saúde, à Controladoria-Geral da União e ao sr. Mauro André Businaro:
1. Processo TC-031.461/2015-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL)
1.1. Responsável: Mauro André Businaro (684.024.148-34)
1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Porto Estrela - MT
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 172/2020 - TCU - 1ª Câmara
Considerando que o valor do débito atualizado até a data de 1º/1/2017, em conformidade com o
disposto no art. 6º, § 3º, II, da Instrução Normativa TCU 71/2012, atinge R$ 94.266,00 (noventa e quatro
mil duzentos e sessenta e seis reais);
Considerando que essa quantia é inferior a R$ 100.000,00, quantia fixada no art. 6º, I, da Instrução
Normativa 71/2012;
Considerando que não houve ainda citação válida;
Considerando que o art. 19 do mesmo normativo disciplinou que “aplicam-se as disposições
constantes do art. 6º desta Instrução Normativa às tomadas de contas especiais, ainda pendentes de citação
válida, que se encontram em tramitação no Tribunal de Contas da União”;
Considerando a anuência do Ministério Público junto ao TCU à proposta da unidade técnica pelo
arquivamento do processo, por economia processual;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, por
unanimidade, com fundamento nos arts. 93 da Lei 8.443/1992 e 169, VI, e 213 do Regimento Interno do
TCU, em conformidade com as manifestações das instâncias precedentes, em:
a) determinar o arquivamento da presente tomada de contas especial, sem julgamento do mérito e
sem cancelamento do débito de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a ser atualizado a partir de 25/2/2010, a
cujo pagamento continuará obrigada a Sra. Rangéria Pereira Amorim, presidente do Instituto Zabilin de
Arte e Cultura/DF, em solidariedade com o mencionado instituto;
b) dar ciência deste acórdão à Rangéria Pereira Amorim (CPF 808.909.461-91), ao Instituto Zabilin
de Arte e Cultura/DF (CNPJ 02.097.163/0001-60) e ao Ministério do Turismo.
1. Processo TC 031.699/2015-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL)
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1.1. Órgão jurisdicionado: Ministério do Turismo.
1.2. Responsáveis: Rangeria Pereira Amorim (CPF 808.909.461-91) e Instituto Zabilin de Arte e
Cultura/DF (CNPJ 02.097.163/0001-60).
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 173/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara¸ ACORDAM
por unanimidade, nos arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso II; e 212, do Regimento Interno/TCU, em
determinar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento de mérito, em face da ausência de
pressupostos de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular, de acordo com os pareceres
emitidos nos autos:
1. Processo TC-035.171/2017-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL)
1.1. Responsável: Bevilacqua Matias Maracaja (250.376.414-20)
1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Juazeirinho - PB
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 174/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em
vista o monitoramento do item 9.5 do Acórdão 2.069/2017-1ª Câmara, prolatado em 4/4/2017, mediante o
qual, em processo de aposentadoria de servidores da Fundação Universidade Federal do Maranhão
(FUFMA), foi determinado à então Secretaria de Controle Externo no Maranhão (Secex-MA) que, “no
respectivo processo anual de contas”, investigasse, “para efeito de eventual responsabilização, a
ocorrência de pagamentos contemporâneos aos servidores da FUFMA de vantagens associadas a decisões
judiciais já rescindidas, particularmente no tocante à URP de fevereiro de 1989 (índice de 26,05%) e à
Gratificação de Atividade Executiva (GAE)”,
Considerando que o “respectivo processo anual de contas” seria, em princípio, aquele referente ao
exercício de 2016;
Considerando, todavia, que a FUFMA não foi incluída na “relação das unidades prestadoras de
contas cujos responsáveis terão as contas de 2016 julgadas pelo Tribunal” (cf. Decisão Normativa
156/2016);
Considerando a alteração promovida na estrutura organizacional desta Corte, com a extinção da
Secex-MA e a transferência de suas anteriores atribuições relacionadas ao controle externo para outras
unidades (cf. Resolução 305/2018);
Considerando que, nos autos do TC-012.727/2016-4, no qual prolatada a determinação ora
monitorada, a Advocacia-Geral da União, ao pronunciar-se a respeito, qualificou como “casos pontuais” as
falhas da administração da FUFMA reportadas pelo Tribunal (peça 34, p. 6, daquele processo);
Considerando que, também naqueles autos, a Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) certificou
o integral cumprimento das demais medidas prescritas no Acórdão 2.069/2017-1ª Câmara;
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Considerando, por fim, que a Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação), unidade
técnica atualmente incumbida de oferecer subsídios para o julgamento das contas dos gestores das
universidades federais, propugna o encerramento deste processo, por perda de objeto;
ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, e 243 do Regimento Interno,
em considerar prejudicado o cumprimento da determinação inserta no item 9.5 do Acórdão 2.069/2017-1ª
Câmara, bem como em autorizar o oportuno arquivamento dos autos:
1. Processo TC-016.111/2017-6 (MONITORAMENTO)
1.1. Entidade: Fundação Universidade Federal do Maranhão
1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler
1.3. Representante do Ministério Público: não atuou
1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc).
1.5. Representação legal: não há.
1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 175/2020 - TCU - 1ª Câmara
Vistos, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pela Pacs - Planejamento,
Assessoria, Consultoria e Sistema S/A contra o Acórdão 4.842/2019-1ª Câmara.
Considerando que a aludida empresa ingressou com representação dando conta de possíveis
irregularidades ocorridas no Edital RDC 1/2018, cujo objeto é contratação integrada de serviços técnicos
especializados de engenharia para elaboração de Projeto Básico e Projeto Executivo, Execução de Obras
de Engenharia Aeroportuária e Serviços Complementares para o aeroporto de Passo Fundo/RS;
Considerando que o TCU, por meio da referida deliberação, decidiu conhecer da representação para,
no mérito, considerá-la improcedente;
Considerando que o Ministro Relator a quo indeferiu pedido de ingresso da sociedade empresária
Pacs - Planejamento, Assessoria, Consultoria e Sistema S/A como interessada nos autos, por não ter
demonstrado razão legítima para intervir no processo;
Considerando que, nessas condições, a interposição de pedido de reexame pelo autor da
representação deve estar acompanhada de prévia demonstração de seu interesse para intervir no processo;
Considerando que as eventuais falhas na caracterização das condições estruturais da pista em função
da suposta ausência de calibração dos equipamentos FWD e GPR, que não foi demonstrada, podem ser
corrigidas quando da elaboração dos projetos básico e executivo;
Considerando que não foi demonstrado o risco concreto de efetivo dano ao erário em razão das
supostas falhas suscitadas pelo recorrente; e
Considerando que a ocorrência de dano em função de eventuais erros na solução de anteprojeto
(superestimativa das condições estruturais) pode ser avaliada por esta Corte de Contas, após a aceitação
pela entidade contratante dos projetos básico e executivo.
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ACORDAM, por
unanimidade, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer do pedido de reexame interposto
por Pacs - Planejamento, Assessoria, Consultoria e Sistemas S.A., em razão da ausência de legitimidade da
recorrentes, nos termos dos arts 48 da Lei 8443/1992 e 146 e 282 do Regimento Interno/TCU; em dar
ciência desta decisão aos interessados e ao autor da representação; em mandar adotar a seguinte medida; e
em arquivar o processo.
1. Processo TC-000.776/2019-0 (REPRESENTAÇÃO)
1.1. Recorrente: Pacs - Planejamento, Assessoria, Consultoria e Sistemas S.A. (34.271.379/0001-96)
1.2. Interessados: Banco do Brasil S.A. (00.000.000/0001-91); Secretaria Nacional de Aviação Civil
(37.115.342/0035-06); Ministério da Infraestrutura e Secretaria de Logística e Transportes do Estado do
Rio Grande do Sul (08.838.143/0001-89)
1.3. Entidade: Secretaria Nacional de Aviação Civil
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1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler
1.5. Representante do Ministério Público: não atuou
1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues
1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Fiscalização de
Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod).
1.8. Representação legal: não há.
1.9. Determinações/Recomendações/Orientações:
1.9.1. determinar à Secretaria de Logística e Transportes do Estado do Rio Grande do Sul que
encaminhe a este Tribunal cópia dos projetos básicos e executivos elaborados em função do Edital RDC
001/2018, após a sua devida aceitação pela entidade contratante, caso haja modificações relevantes nas
estimativas das condições estruturais do pavimento com relação às previstas no anteprojeto;
1.9.2. determinar à SeinfraRod que monitore o cumprimento da medida especificada no item anterior,
avaliando a ocorrência de dano em função de eventuais erros na solução de anteprojeto (superestimativa
das condições estruturais), caso haja modificações relevantes nas estimativas das condições estruturais do
pavimento após a aceitação dos projetos básico e executivo.
RELAÇÃO Nº 1/2020 – 1ª Câmara
Relator – Ministro BRUNO DANTAS
ACÓRDÃO Nº 176/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII;
143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal(ais) para fins de
registro o(s) ato(s) a seguir relacionado(s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-012.996/2012-2 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessado: Miraci Córdoba Cortez Mattos (139.872.241-34)
1.2. Órgão/Entidade: Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado do
Mato Grosso do Sul
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 177/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII;
143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal(ais) para fins de
registro o(s) ato(s) a seguir relacionado(s), fazendo-se a(s) determinação(ões) sugerida(s), de acordo com
os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-019.114/2019-2 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessado: Marta de Sousa Matos (225.786.331-34)
1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do INSS - S. J. dos Campos/SP - MPS
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
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1.7. determinar à Sefip que corrija o fundamento legal do ato no Sistema de Apreciação e Registro
de Atos de Admissão e Concessões (Sisac), nos termos do art. 6º, § 1º, inciso II, da Resolução - TCU
206/2007.
ACÓRDÃO Nº 178/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso
VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal(ais) para fins
de registro o(s) ato(s) a seguir relacionado(s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-020.388/2019-5 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Carla Goncalves Dias (075.529.388-62); Elisangela Cristina de Sousa
(282.211.908-29)
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de São Paulo
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 179/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso
VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal(ais) para fins
de registro o(s) ato(s) a seguir relacionado(s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-021.507/2019-8 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Carmen Aparecida de Paula Pomarico (286.639.696-00); Celia Regina Pierangeli
Fonseca (310.508.676-53); Jose Afonso Rezende Botelho (285.635.496-34); Luiz Antonio Mesquita
(121.314.661-53); Magno Antonio Patto Ramalho (089.060.686-20)
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Lavras
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 180/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso
VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal(ais) para fins
de registro o(s) ato(s) a seguir relacionado(s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-021.866/2019-8 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Alberto Cury Filho (184.213.939-87); Jorge Augusto Carmona Gallego
(017.182.669-87)
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
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1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 181/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso
VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal(ais) para fins
de registro o(s) ato(s) a seguir relacionado(s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-022.155/2019-8 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessado: Jose Guilherme Saboia dos Santos (012.887.682-49)
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral do Pará
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 182/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso
VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal para fins de
registro o ato a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-029.059/2019-4 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessado: Guaraci Costa Boucas (003.915.901-97)
1.2. Órgão/Entidade: Supremo Tribunal Federal
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 183/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso
VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal(ais) para fins
de registro o(s) ato(s) a seguir relacionado(s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-031.402/2019-4 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessado: Joaquim de Andrade Ferreira (039.125.154-68)
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pernambuco
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
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1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 184/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso
VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado o
exame do ato a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-032.463/2019-7 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessado: Romana Bzerrra da Silva (091.078.352-72)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Trabalho e Emprego (extinto)
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 185/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso
VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado o
exame do ato a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-032.473/2019-2 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessado: José Dirceu de Carvalho (086.377.176-91)
1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do INSS - Barbacena/MG - INSS/MPS
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 186/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso
VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado o
exame do ato a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-032.565/2019-4 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessado: Maria da Salete Paiva (044.624.674-34)
1.2. Órgão/Entidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde No Estado da Paraíba
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 187/2020 - TCU - 1ª Câmara
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Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso
VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado o
exame do(s) ato(s) a seguir relacionado(s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-014.093/2014-6 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Iva Rembenski (450.248.477-68)
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Espírito Santo
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 188/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso
VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, e art. 6º, § 1º, inciso II, da
Resolução - TCU 206/2007, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, e em
determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) que corrija o nome no ato de peça 2 no Sistema
de Apreciação e Registro de Atos de Admissão e Concessões (Sisac), de acordo com os pareceres emitidos
nos autos.
1. Processo TC-017.422/2019-1 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Luana Cipriano de Araújo (101.533.317-63); Luciane Brito da Paixão
(042.330.625-17); Luciano Oliveira Alves de Queiros (046.424.264-93); Luis Marcio Nogueira Fontes
(044.928.446-86); Luiz Antonio Felix Júnior (083.546.604-35)
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 189/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII;
143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal(ais) para fins de
registro o(s) ato(s) a seguir relacionado(s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-023.082/2019-4 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Carlos Henrique de Souza (886.851.289-00); Elizana Azevedo Silva (055.715.20701); Flavia Carvalho de Carvalho (007.881.592-40); Herman Abesse Alli (069.257.524-31); Igor Ramalho
Gurgel Cavalcante (011.601.933-63); Kellvyn Carvalho Silva Mendes (014.319.054-70); Reinaldo Barros
e Souza (996.236.842-15); Romulo de Oliveira Matos (048.556.753-93); Rudinei Leal Machado
(027.255.210-09); Thiago Jose Galvao Ferreira Leite (012.744.854-36)
1.2. Órgão/Entidade: Petrobras Transporte S.A. - MME
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
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1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 190/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso
VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal(ais) para fins
de registro o(s) ato(s) a seguir relacionado(s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-023.134/2019-4 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Daniel Henrique Resende (054.349.356-32); Ilda Augusta de Matos (047.006.10654); Maira Neiva Gomes (042.401.046-10); Patricia de Freitas Costa (081.199.946-71); Paulyene Vieira
Nogueira (089.463.036-97)
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 191/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII;
143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal(ais) para fins de
registro o(s) ato(s) a seguir relacionado(s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-023.713/2019-4 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Gabriela Pitta Rizzato (067.071.949-84); Gleydson Silva dos Santos (038.350.02147); Pedro Henrique Silva Sanches (393.162.238-06); Thaisa Andrade Freitas (063.814.626-71)
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região/SC
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 192/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso
VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal(ais) para fins
de registro o(s) ato(s) a seguir relacionado(s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-023.819/2019-7 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Denison Lima Correa (003.245.182-26); Elaine Cristina Medeiros da Rocha
(006.263.912-96); Eldilene da Silva Barbosa (751.276.282-87); Giselly Brito Monteiro (013.014.372-39);
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Jessica do Nascimento Brito (834.126.972-49); Marcos Augusto Lima da Luz (679.078.222-20); Widison
Weslley Pereira (015.652.942-46)
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Rural da Amazônia
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 193/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso
VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal(ais) para fins
de registro o(s) ato(s) a seguir relacionado(s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-023.962/2019-4 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Anderson Gomes Andrade (058.874.993-11); Bruna Ketllyn Pereira de Farias
(036.034.523-99); Deysiele Bezerra Rocha (875.165.433-49); Fabiana Nogueira Holanda Ferreira
(613.305.823-49); Gustavo de Melo Brilhante (033.658.943-30); Joelson Cavalcante da Silva
(061.219.393-46); Jose Alexandre Albino Pinheiro (057.911.263-28); Maria Jose Magalhaes Carneiro
(600.314.613-36); Tiberio Cesar Queiroz Sampaio (043.934.043-86); Vanessa de Mesquita Moura
(050.648.733-44)
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Ceará
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 194/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII;
143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal(ais) para fins de
registro o(s) ato(s) a seguir relacionado(s), com exceção do ato de Joana D Arc Alves dos Santos, que
deverá ser destacado, para julgamento em apartado, após o cumprimento das diligências sugeridas pelo
Ministério Público de Contas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-024.079/2019-7 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Joana D Arc Alves dos Santos (787.410.417-04); Luciana Creton Amaral
(075.145.467-23); Monique Mery de Oliveira (117.538.077-60); Priscila Portugal da Silva (107.163.48799); Rafael Vieira Haubrich (078.020.197-37); Raquel de Souza Araujo Dias (037.578.417-94); Raquel dos
Santos Nascimento (083.316.897-55); Renato Jose de Souza (029.409.117-38); Rodrigo Jesus Nogueira
(080.165.287-16); Tito Laucas de Campos (079.143.067-70)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador)
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
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ACÓRDÃO Nº 195/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII;
143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal(ais) para fins de
registro o(s) ato(s) a seguir relacionado(s), com exceção do ato de Janaina dos Santos, que deverá ser
destacado, para julgamento em apartado, após o cumprimento das diligências sugeridas pelo Ministério
Público de Contas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-024.195/2019-7 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Janaina dos Santos (021.850.937-54); Karla de Cassia Pinto Soares (075.142.41701); Laucira Pireda de Souza Pereira (649.434.297-34); Leandro Pereira da Silva (107.185.517-45);
Marcelo Luciano Barreto (892.357.117-20); Mariana de Freitas de Souza (106.635.297-60); Michele
Fernandes de Almeida Pereira (103.556.257-09); Ricardo Mello Barbosa (851.699.787-15); Rodolfo de
Andrade Damasceno (905.549.227-20); Rosangela dos Santos Lima Ignacio (612.488.867-04)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador)
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 196/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso
VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal(ais) para fins
de registro o(s) ato(s) a seguir relacionado(s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-024.277/2019-3 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Aderson de Souza Maia (062.765.523-80); Anne Emmanuelle Camara da Silva
Melo (068.782.604-77); Francisco Sidene Oliveira Silva (041.871.663-35); Geison Calyo Varela de Melo
(089.482.614-01); Jefferson Alves de Morais (037.564.903-43); Luciana Torres Correia de Mello
(052.259.464-61)
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Rural do Semiárido
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 197/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso
VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal(ais) para fins
de registro o(s) ato(s) a seguir relacionado(s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-025.427/2019-9 (ATOS DE ADMISSÃO)

81
Tribunal de Contas da União
Secretaria das Sessões

1.1. Interessados: Andre Rocha Franco (081.099.516-60); Denise Falcao (937.964.987-87); Diego
Fernandes Pantuza Moura (114.147.896-02); Eduardo Luiz Miranda Lobo (771.607.706-68); Felipe
Ribeiro Souza (015.122.366-16); Fernando Bento Silva (086.089.566-16); Luiz Carlos Bambirra Torres
(015.230.456-80); Nadia Ladendorff de Oliveira (324.513.258-10); Thiago Geraldo dos Santos
(114.182.096-00); Thomas Vargas Barsante e Pinto (115.302.536-16)
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Ouro Preto
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 198/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII;
143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal(ais) para fins de
registro o(s) ato(s) a seguir relacionado(s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-026.202/2019-0 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Jefferson Francisco dos Santos (130.913.394-83)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica (vinculador)
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 199/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso
VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal(ais) para fins
de registro o(s) ato(s) a seguir relacionado(s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-026.710/2019-6 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Fernando Campos de Assis Fonseca (859.847.871-72); Gabriel Henrique
Goncalves Silveira (051.803.281-79); Ludmilla Alves Carneiro de Lima (018.831.521-78); Manoela Vieira
Gomes da Costa (055.971.471-88); Paula Maria Quaglio Bellozi (089.428.756-70); Sonia Naomi Nomi
(295.069.458-61)
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 200/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso
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VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal(ais) para fins
de registro o(s) ato(s) a seguir relacionado(s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-026.741/2019-9 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Jhussyelle Reis de Oliveira (053.741.413-41); Jode Vecturine Vieira de Araujo
Castro (036.661.623-47); Juliano Vargas (003.435.710-64); Lais Portela Neiva Coelho (026.865.503-09);
Luis Felipe Pereira dos Santos Donadio (257.735.238-76); Marcus Vinicius Beserra dos Santos
(012.649.793-12); Raimundo Feitosa Neto (786.245.503-78); Thiago Fernandes Alves Silva (026.823.58306); Waldene Alexandre Vieira de Farias (088.862.014-43); Walton Valdomiro Luz (040.188.103-26)
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Piauí
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 201/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso
VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de
registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-026.870/2019-3 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Caroline Zechlinski Xavier de Freitas (003.466.030-56); Joao Vitor de Avila da
Silva (044.506.030-10)
1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 202/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso
VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de
registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-027.048/2019-5 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Ana Claudia Nascimento Silva (052.490.124-42); Meijores de Omena Tenorio
(046.225.594-80)
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 203/2020 - TCU - 1ª Câmara
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Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII;
143, inciso II; 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal, para fins de registro, o
ato de admissão de Marcos Pelagio de Jesus; e em considerar prejudicados os demais a seguir relacionados;
de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-028.533/2019-4 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Claudia Simone Cavalcante de Mello (926.721.597-34); Juliana Mendonca de
Figueiredo (045.803.525-48); Marcos Pelagio de Jesus (041.408.127-70); Maria Sonia Batista dos Santos
(033.947.337-14); Vitor Goncalves Savoia (123.787.147-69)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador)
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 204/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso
VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado o
exame do(s) ato(s) a seguir relacionado(s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-028.545/2019-2 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Ana Barbara de Jesus Soares (147.154.507-55); Daniela Valente Goncalves
(074.499.977-46); Diego de Oliveira Santos (122.102.587-23); Felipe Serra Teixeira (026.259.697-09);
Gilberto Fugimoto de Andrade (754.145.977-15); Heitor Cavalcanti de Albuquerque (002.607.912-70);
Igor Lisboa Braga (107.468.137-16); Leandro da Silva Moraes (084.695.797-38); Leonardo Santos de
Barros (097.220.617-55); Leticia Guedes Pimentel (159.795.157-98); Lucas Fonseca Engelke Abrantes
(143.425.737-17); Lucas da Cruz Fionda (130.393.497-32); Marcos Andre Henriques Monteiro
(096.654.667-98); Ramon Vitor Teixeira Rocha (107.084.937-50); Renan Lemos Livramento
(103.282.657-64); Ricardo Lyra de Abreu (102.457.507-11); Samuel Silva Carvalho de Oliveira
(141.844.807-99); Tamiris Batista Diniz (142.418.937-32); Tatielle Costa Cruz (148.532.517-07); Vinicius
Gouveia de Souza (107.119.427-57)
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 205/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII;
143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal(ais) para fins de
registro o(s) ato(s) a seguir relacionado(s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-029.431/2019-0 (ATOS DE ADMISSÃO)
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1.1. Interessados: Jose Roberto Ferreira Neto (095.413.056-10); Wendel Alves da Silva
(045.080.693-63)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando da Marinha (vinculador)
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 206/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso
VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal(ais) para fins
de registro o(s) ato(s) a seguir relacionado(s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-029.440/2019-0 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Jose Camilo Hurtado Guerrero (404.457.392-15)
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Oeste do Pará
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 207/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso
VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal(ais) para fins
de registro o(s) ato(s) a seguir relacionado(s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-029.453/2019-4 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Joao Batista Gomes de Souza Junior (703.522.234-05)
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 208/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso
VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal(ais) para fins
de registro o(s) ato(s) a seguir relacionado(s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-029.476/2019-4 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Claudia Terezinha Saldanha (072.601.469-90)
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Paraná
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1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 209/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso
VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de
registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-029.923/2019-0 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Carlos Henrique Vieira Santana (916.454.925-91); Werner Ludwig Euler
(012.231.989-36)
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Integração Latino-Americana
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 210/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII;
143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal(ais) para fins de
registro o(s) ato(s) a seguir relacionado(s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-029.924/2019-7 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Adriane Rodrigues Correa (550.290.350-87); Daniel Assmann (813.571.760-15);
Ismael de Lima (007.650.970-28); Jose Lucio da Silva Machado (955.328.389-68); Monica Izabel Macedo
Machado (617.104.900-04); Stefanie da Silva Tunes (015.583.420-79)
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 211/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII;
143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal(ais) para fins de
registro o(s) ato(s) a seguir relacionado(s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-029.940/2019-2 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Arlindo de Paula Jeronymo Junior (088.427.857-33); Roseane Gomes Bezerra
Albano (117.815.717-24)
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1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica (vinculador)
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 212/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso
VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal(ais) para fins
de registro o(s) ato(s) a seguir relacionado(s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-029.983/2019-3 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Daniel Moreira de Souza (066.774.846-61); Luiz Carlos Friaes da Silva Junior
(056.238.817-69)
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas
Gerais
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 213/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso
VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal(ais) para fins
de registro o(s) ato(s) a seguir relacionado(s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-030.050/2019-7 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Lucas Nunes Ogliari (989.647.630-68)
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Rio Grande
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 214/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso
VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de
registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-030.065/2019-4 (ATOS DE ADMISSÃO)
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1.1. Interessados: Fernanda Luiz Teixeira (343.193.538-97); Jose Osvaldo Xavier de Souza Filho
(226.530.018-70); Matheus Ferreira Felix de Andrade (340.031.848-58); Simone Monteiro Cardoso
(267.688.318-60); Thiago Rafael Bonaldo (344.815.538-12)
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 215/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso
VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal(ais) para fins
de registro o(s) ato(s) a seguir relacionado(s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-030.226/2019-8 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Cassia Fernanda Yano (017.613.591-00); Elisangela Santana de Oliveira Dantas
(594.845.781-87); Luciana Cristina Gulelmo Staut Bruno (833.339.672-00); Luciano Augusto de Oliveira
(719.075.056-87)
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 216/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso
VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal(ais) para fins
de registro o(s) ato(s) a seguir relacionado(s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-030.249/2019-8 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Alexandra Mara Goulart Nunes Mamede (080.336.857-78); Aline dos Santos
Rocha (814.857.275-53); Debora de Jesus Conceicao (008.736.115-94); Ernani Lacerda de Oliveira Neto
(051.726.314-96); Givanildo de Jesus Santos (013.858.755-85)
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 217/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso
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VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal(ais) para fins
de registro o(s) ato(s) a seguir relacionado(s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-030.282/2019-5 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Andre Luis Costa Pinto de Carvalho (935.598.105-82); Huener Silva Goncalves
(042.737.346-80); Rondnelly Diniz Leite (971.349.106-87); Taina Possas Abreu (119.835.446-12); Tulio
Cesar Floripes Goncalves (083.455.986-25)
1.2. Órgão/Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 218/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII;
143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal(ais) para fins de
registro o(s) ato(s) a seguir relacionado(s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-030.287/2019-7 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Alexandre Rodrigues Felgueiras (044.648.097-58); Daniel Augusto Navarro Leite
(403.600.548-03); Dyonatas Oliveira de Carvalho (328.330.368-17); Julio Cesar do Nascimento
(014.118.741-70); Juvenal Lopes de Almeida (580.597.096-15); Luiz Fernando de Sousa Rufino
(315.558.898-59); Marcelo Barbosa Pereira (183.622.508-36); Rafael Rodrigues Bernardo (149.193.50732)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando da Marinha (vinculador)
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 219/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso
VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal(ais) para fins
de registro o(s) ato(s) a seguir relacionado(s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-030.298/2019-9 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Jair Pereira Coitinho (693.490.290-49); Marcos Roberto Kunzler (004.097.56067)
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Pampa
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
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ACÓRDÃO Nº 220/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso
VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal(ais) para fins
de registro o(s) ato(s) a seguir relacionado(s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-030.312/2019-1 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Ricardo Izar Costa (077.258.727-28)
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 221/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso
VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal(ais) para fins
de registro o(s) ato(s) a seguir relacionado(s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-030.319/2019-6 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Arthur Moura Vieira da Silva (092.505.674-05)
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 222/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso
VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal(ais) para fins
de registro o(s) ato(s) a seguir relacionado(s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-030.338/2019-0 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Layon Mescolin de Oliveira (077.974.846-86); Raissa Pedrosa Gomes Tette
(067.978.746-10)
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas
Gerais
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 223/2020 - TCU - 1ª Câmara
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Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso
VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal(ais) para fins
de registro o(s) ato(s) a seguir relacionado(s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-030.354/2019-6 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Iza Fonte Boa e Silva (094.360.276-99)
1.2. Órgão/Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 224/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso
VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal(ais) para fins
de registro o(s) ato(s) a seguir relacionado(s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-030.360/2019-6 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Pablo Pereira Cabral (714.197.301-00); Rosiane de Jesus Santos (085.489.186-24)
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 225/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII;
143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal(ais) para fins de
registro o(s) ato(s) a seguir relacionado(s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-030.496/2019-5 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Ruben Alves Brandao (285.727.488-22); Selma Aparecida Andrade (245.652.06889); Vanderly Martins de Sousa (281.204.998-75); Wellington Vitorino de Souza (372.727.918-45);
Wemerson Paulo de Paiva (353.194.678-18)
1.2. Órgão/Entidade: Diretoria Regional da ECT em São Paulo/Interior - DR/SPI
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 226/2020 - TCU - 1ª Câmara
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Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII;
143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal(ais) para fins de
registro o(s) ato(s) a seguir relacionado(s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-031.476/2019-8 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Eugenia de Lima Pinheiro Medeiros (046.006.674-92); Jose Cleison Lopes de
Lima (702.929.364-94); Lucas Mateus da Silva Martins (105.825.564-90); Lucas Raphael Viegas Barbosa
(079.725.284-38); Lucas Teixeira da Silva (017.542.944-80); Luis Henrique da Silva Oliveira
(702.205.184-40); Matheus Eduardo Bezerra Torres (058.736.594-35); Michael Wesley da Silva Ribeiro
de Oliveira (081.569.654-00); Rafael da Silva Martins (708.726.504-05); Wesley Januario Freire
(124.704.794-60)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica (vinculador)
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 227/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII;
143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal(ais) para fins de
registro o(s) ato(s) a seguir relacionado(s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-031.488/2019-6 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Bruce Jardim Alcantara de Andrade (097.221.366-07); Bruno Oliveira Linhares
(082.320.266-69); Claudio Rosa da Costa (629.757.066-34); Evanildo da Silva Rosa (033.464.787-85);
Fabio Angelo Correa (077.209.827-11); Joao Henrique Lima Araujo (066.578.326-48); Jonathan Machado
de Castro (160.479.097-01); Jorge Luis Justo (080.745.866-00); Laurice Arantes Chaves Fernandes
(011.971.706-93); Marcelo Ribeiro Queiroz (036.563.297-02)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando do Exército (vinculador)
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 228/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso
VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal(ais) para fins
de registro o(s) ato(s) a seguir relacionado(s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-031.612/2019-9 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Aldemari Gomes Borges (025.329.864-41); Andreia Lie Shimizu (023.121.57543); Carlos Eduardo de Andrade Brasileiro (656.333.933-68); Daniel Gomes Feitosa (054.811.384-09);
Diana Paris Travaglia (102.096.497-98); Edson Gomes da Silva Pinto (697.754.781-20); Elton Brito da
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Silva (712.387.781-00); Enio Carlos Moura de Souza (084.382.636-31); Erika Gomes Santos
(340.962.538-04); Euro Cassio Tavares de Lima Junior (702.351.631-04)
1.2. Órgão/Entidade: Companhia Nacional de Abastecimento
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 229/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso
VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal(ais) para fins
de registro o(s) ato(s) a seguir relacionado(s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-031.697/2019-4 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Cassio Luiz Lima da Silva (062.759.849-88)
1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 230/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII;
143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal(ais) para fins de
registro o(s) ato(s) a seguir relacionado(s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-031.705/2019-7 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Rodrigo Porto Heindik (071.012.247-09)
1.2. Órgão/Entidade: Cobra Tecnologia S.A.
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 231/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso
VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal(ais) para fins
de registro o(s) ato(s) a seguir relacionado(s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-031.763/2019-7 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: George Coelho da Mota (815.481.251-72); George Hermes Rego de Oliveira
(686.116.923-49); Geovania Maciel de Souza (839.699.343-20); Geovanna Torres de Paiva (051.333.964-
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73); Geraldo Resende Pereira (128.969.181-91); Gerciany Pinheiro Cardoso (846.314.653-87); Gercilene
Nunes de Faria (937.996.241-04); Gercimara Ribeiro Pereira Reis (018.703.733-75); Germano Paulo
Venceslau de Lima (929.326.143-04); Gicelia Barreto Nascimento (047.393.445-05)
1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 232/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso
VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de
registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-031.794/2019-0 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Izabel Athayde da Silva Cruz Salgado (935.229.323-15); Izabel Cristina
Cavalcanti da Silva (833.025.064-49); Jackeline Moreira do Nascimento (073.302.264-24); Jacqueline
Dutra Nascimento (809.046.963-91); Jacqueline Elvas de Souza (740.366.022-68); Jacqueline Maria
Balbino Maropo (051.756.397-57); Jacqueline Ribeiro de Moraes (707.167.143-53); Jacqueline da
Conceicao Miranda Cardoso de Jesus (779.407.503-30); Jadsmar Alfredo Chaves (028.616.764-69);
Jefferson Costa de Oliveira (021.149.631-60)
1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 233/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso
VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal(ais) para fins
de registro o(s) ato(s) a seguir relacionado(s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-031.818/2019-6 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Josilene Pessoa de Alcantara (062.088.254-90); Josineia Freire da Silva
(022.749.404-01); Josineide de Jesus Braz (575.142.085-34); Josinete Confessor de Oliveira Souto
(032.997.604-40); Josivam Coelho de Amorim Filho (007.406.844-00); Josivania Ribeiro Rodrigues
(817.125.103-04); Josue da Silva Nazario (089.701.994-62); Josyana Castro Brito (665.604.463-87);
Josyleia Martins Sales de Sousa Castro (662.375.213-72); Jousiane da Silva Castro (984.743.674-68)
1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
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ACÓRDÃO Nº 234/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso
VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de
registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-031.963/2019-6 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Virna Liza Pereira Chaves Hildebrand (810.840.991-87); Viviane Chaves de
Carvalho Rocha (508.189.883-04); Wagner Pedro Nina (250.196.863-87); Walkiria Veloso Brito
(329.473.723-87); Washington Silva Menezes (010.116.304-51); Wellington Soares Goncalves
(838.987.354-00); Wesley Cassio Goully (011.175.821-16); Willane Bandeira de Sousa (808.816.373-00);
Willden Souza Santiago (019.204.733-78); Williana Dias Aires (031.456.374-10)
1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 235/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso
VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de
registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-031.996/2019-1 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Joseanne Santana de Gois (009.214.775-54); Jânio Eduardo de Araújo Alves
(068.831.984-07); Júlio Ferreira de Souza Filho (003.692.283-83); Kiscyla Oliveira de Andrade
(012.712.635-05); Luana dos Passos Bispo (060.847.134-83); Macicley Félix da Silva (065.573.964-55);
Rogério José Silva de Oliveira (066.117.054-30); Willyane Kamila Maniçoba Honório (082.536.244-09);
Wilma Natividade de Sá (371.197.964-53)
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 236/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso
VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal(ais) para fins
de registro o(s) ato(s) a seguir relacionado(s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-031.997/2019-8 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Alexandro Magno dos Santos Adario (885.914.416-72); Carlos Fabre Miranda
(937.796.230-72); Lúcia Andreia de Souza Rocha (982.436.320-34); Myriam Siqueira da Cunha
(416.734.170-00); Mônica Nunes Neves (016.631.680-67); Roberto Domingues Souza (985.500.470-15)
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1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 237/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso
VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal(ais) para fins
de registro o(s) ato(s) a seguir relacionado(s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-032.042/2019-1 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Guilherme Costa de Almeida (790.234.017-00)
1.2. Órgão/Entidade: Comissão de Valores Mobiliários
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 238/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso
VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal(ais) para fins
de registro o(s) ato(s) a seguir relacionado(s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-032.048/2019-0 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Aline Pereira Ribeiro Reis (726.928.801-10)
1.2. Órgão/Entidade: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 239/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso
VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal(ais) para fins
de registro o(s) ato(s) a seguir relacionado(s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-032.103/2019-0 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Adriana Cirqueira Freire (788.246.724-34); Vanessa Almeida Dumont
(068.210.406-05)
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Ouro Preto
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
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1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 240/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso
VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal(ais) para fins
de registro o(s) ato(s) a seguir relacionado(s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-032.142/2019-6 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Irenio Francisco de Moura Junior (729.686.645-49)
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal de Contas da União
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 241/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso
VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal(ais) para fins
de registro o(s) ato(s) a seguir relacionado(s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-032.214/2019-7 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Sebastião Rogerio Almeida dos Santos (887.437.132-20); Sergio Paulo da Silveira
Nascimento (010.589.176-25); Sissi Alves da Silva (025.541.094-86); Tassia Kalliny de Souza Davi
(031.981.671-08); Thatiany Lima de Sousa (025.441.981-09); Thiago Fernandes Neves (023.493.741-65);
Thiago Pereira da Costa (012.581.314-71); Tulio Cesar de Araújo Porto (026.544.121-80); Tulio Gonçalves
da Silva (005.475.461-57); Victor Alex Begnini (705.148.871-68)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (extinto)
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 242/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso
VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de
registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-032.847/2019-0 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Juliana Carmo Duarte de Souza (099.752.707-27); Valeria Goncalves dos Santos
Guedes (078.684.496-59)
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1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando do Exército (vinculador)
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 243/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso
VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de
registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-032.953/2019-4 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Alysson Paulino Menezes Santana (003.321.765-33); Ana Lucia da Silva
(574.131.005-25); Ana Luiza Menezes Santos (937.197.525-34); Carla Gois Lisboa dos Santos
(025.063.155-51); Dinarte Alexandre Prietto Ballester (261.154.250-34); Luciane Ferreira de Moura
(898.189.620-87); Maria Evanilde dos Santos (013.015.675-23); Melina Kaster Schwantz (008.048.21046); Pedro Funari Pereira (012.198.150-98); Thiago Nunes Pereira Leite (657.749.733-87)
1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 244/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso
VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de
registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-033.060/2019-3 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Carolina Morandi de Mello (834.176.210-20); Cassia Rodrigues Dias
(004.747.290-10); Cleima da Rosa Xavier (364.137.800-10); Fernanda Silva da Silva (810.788.110-91);
Olinda Terezinha Hanel (449.395.400-06); Rita de Cassia de Souza (025.786.770-85); Tania Caputo
Pinheiro Machado (728.638.707-34); Tatiana Flores de Lima (952.624.900-34); Tiane Gregis dos Santos
(018.921.370-11); Vanessa Zepka Baumgarten (014.907.990-79)
1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A.
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 245/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso
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VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de
registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-034.202/2019-6 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Bruna Kellen Wanderley Porto (077.176.724-21); Joyce Oliveira Dantas Hussain
(034.177.975-00); Kleiton dos Santos (025.431.355-88); Paulo Vitor Avelino Silva Barros (099.435.31460); Raul Matheus Pereira Dutra (067.444.914-23)
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 5ª Região
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 246/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso
VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado o
exame dos atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-034.288/2019-8 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Carlos Eduardo de Paula Lasnou (120.600.996-92); Daniel Adilson Rezende Costa
(133.007.606-07); Fabio Garcia de Faria (111.118.197-77); Flavio Cesar Simoes Silva (107.411.496-56);
Hugo Gabriel de Jesus Matias (108.674.296-66); Leonardo Miranda da Silva (110.396.406-21); Reginaldo
Rosa do Nascimento Silva (115.393.066-82); Thiago Ronald da Silva (119.731.276-52)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Aeronáutica (vinculador)
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 247/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso
VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado o
exame dos atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-034.411/2019-4 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Aline Gehlen Rodrigues Silva (564.370.990-20); Ivanizia Soares da Silva
(013.952.824-55); Jose Crisanto da Costa Neto (087.362.314-28); Marcelo Chiarelli Milito (063.198.11447); Milena da Costa Batista (053.174.084-66)
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
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ACÓRDÃO Nº 248/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso
VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado o
exame dos atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-034.514/2019-8 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Alex Ferreira Sabino (124.556.096-42); Andre Alipio Moreira Santos
(119.484.416-24); Andrei Caetano de Araujo (107.757.086-40); Bruno dos Santos Coelho (115.806.94640); Douglas Valerio de Melo (116.860.886-47); Emanuel Inacio de Campos (122.956.316-45); Erlan Jesus
de Carvalho (118.448.866-54); Fabiola Flores Fernandes de Carvalho (000.712.986-65); Felipe Vargas
Canton (121.201.526-67); Fernando da Silva Lima (114.911.066-03); Gilsinei dos Remedios Coelho
(108.417.046-94); Guilherme Augusto Sfredo (123.950.236-20); Guilherme da Costa Nascimento
(101.383.686-35); Hugo Tadeu Araujo Silva (105.022.146-00); Octavio de Oliveira Theophilo
(140.869.367-47); Paula Marcia Teofilo Drumond (060.286.976-56); Raylander Martes de Almeida
(119.484.526-69); Rude Senna Marques (109.377.596-35); Thiago Rodrigues dos Anjos Oliveira
(132.419.436-74); Yacomam Santiago da Silva Gomes (104.114.146-74)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Aeronáutica (vinculador)
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 249/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso
VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado o
exame dos atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-034.560/2019-0 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Arnold Felix Pereira (108.575.254-25); Osmari da Silva (096.871.364-56)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando do Exército (vinculador)
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 250/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso
VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado o
exame do ato a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-034.579/2019-2 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Tiago de Azevedo Guedes (072.506.507-93)
1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
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1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 251/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso
VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado o
exame dos atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-034.621/2019-9 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Ana Marcia Oliveira Bispo (825.888.301-10); Dayane Moreira da Silva
(039.053.951-18); Elcimar Dias Pereira (815.422.401-15); Fabiulla Nadia Guimaraes (007.729.201-41);
Neusa Maria Marques de Souza (117.192.318-00)
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Goiás
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 252/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso
VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado o
exame dos atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-034.734/2019-8 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Irapuan de Menezes Braga (241.096.067-72); Marcia Alencar Garcez
(908.338.727-53); Mario Luiz Freitas Lemos (615.843.397-72)
1.2. Órgão/Entidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 253/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso
VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado o
exame dos atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-034.793/2019-4 (ATOS DE ADMISSÃO)
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1.1. Interessados: Antonio Henrique Carlota de Carvalho (157.984.157-08); Gabriel dos Santos
Siqueira (236.133.778-96); Marcos Vinicius Ramos do Nascimento (147.318.657-94); Roberto Felipe
Ibanhes Bueno (053.371.611-05)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando do Exército (vinculador)
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 254/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso
VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado o
exame do ato a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-034.804/2019-6 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Ricardo Macedo Barbosa Silva (094.652.827-66)
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 2ª Região
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 255/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso
VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado o
exame dos atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-034.860/2019-3 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Alexandre Goncalves do Carmo (300.057.068-31); Dayane Abreu Martins da
Trindade (038.493.459-55); Deivson Tomaz Araujo (102.307.467-21); Luciano Alberto de Vasconcelos
(000.296.266-76); Wagner Silva de Almeida (080.446.077-90)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando do Exército (vinculador)
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 256/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso
VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado o
exame dos atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
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1. Processo TC-034.935/2019-3 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Edgar Florentino da Silva (134.927.517-41); Elisabete Coelho Lima (134.767.11706); Felipe Italo do Nascimento Alves (125.872.997-05); Felipe Oliveira Arruda (127.460.637-35); Felipe
de Souza Oliveira (130.481.847-08); Fernanda Almeida Gomes (115.009.497-44); Rodrigo Anunzzi
Araujo (134.020.517-37); Suely de Fatima Rodrigues Cerqueira (135.761.387-30)
1.2. Órgão/Entidade: Eletrobrás Termonuclear S.A.
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 257/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso
VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado o
exame dos atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-034.951/2019-9 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Andre Muller (050.055.659-81); Elisabelle Cavalcante Agostinho (065.094.67402); Frederico Afonso Farias (011.994.211-97); Ivan Nunes das Chagas (230.234.888-51); Luis Arlei
Barboza Vasconcellos (839.080.210-49); Marcel Carvalho da Silva (295.411.448-70); Marcelo Vieira da
Silva (016.798.391-10); Renato Olirio dos Santos (060.115.899-79); Rodrigo Belmonte Cavalcante
(681.765.110-72)
1.2. Órgão/Entidade: Liquigás Distribuidora S.A. - Petrobras - MME
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 258/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso
VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado o
exame do ato a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-035.079/2019-3 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Samuelson Vinicius do Nascimento (083.253.954-60)
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pernambuco
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 259/2020 - TCU - 1ª Câmara
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Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso
VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado o
exame dos atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-035.124/2019-9 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Ana Paula do Nascimento Barros (022.476.811-58); Andre Luis da Silva Valente
(010.109.601-13); Anna Paula Krawczyk Santos (037.384.611-83); Antonio Carrillo Avelar (708.917.18176); Arlete Gomes do Nascimento Vieira (534.524.961-04); Bruna Ditzel da Costa Regalin (045.425.42963); Carolina Cadima Fernandes Nazareth (098.924.716-36); Cintia Luiza Oliva (007.656.309-07);
Diovanina Dimas (085.602.246-29); Fabiana Miranda Boaventura (706.484.171-15); Flaviane Cristina
Rocha Cesar (755.817.951-34); Guadalupe Sampaio Ferreira (694.534.702-87); Joao Vitor Martins Lemes
(035.297.671-31); Johnathan Pereira Alves Diniz (002.211.441-61); Jose Salviano Borges (025.937.84105); Maira Jessika Fernandes Silva (039.149.201-22); Marcos Egberto Brasil de Melo (755.189.293-15);
Rhayssa Fernandes Mendonca (035.618.591-51); Tays Gutielle Gomes (037.888.821-82); Thiago Mureebe
Carrijo (019.260.601-80)
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Goiás
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 260/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso
VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado o
exame dos atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-035.328/2019-3 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Ana Stela Moreira Conti Neves (874.575.046-72); Angela Simone Freitag Lima
(973.514.580-49); Geovani Lopes Silva (113.426.456-93); Jaime Francisco de Oliveira (486.936.186-87);
Marcelo Ferreira Pinto (033.032.537-06); Marcus Vinicius da Silva (269.896.618-10); Silvestre da Cruz
Monteiro (346.905.108-90); Stefania de Moraes Diniz (399.176.238-25); Tassia do Nascimento
(314.229.258-62)
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 261/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso
VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado o
exame do ato a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-035.407/2019-0 (ATOS DE ADMISSÃO)
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1.1. Interessado: Humberto dos Santos Reis (355.581.708-67)
1.2. Órgão/Entidade: Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 262/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso
VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado o
exame do ato a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-035.422/2019-0 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Maria Augusta Lopes da Silva (856.967.224-15)
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 263/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso
VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado o
exame dos atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-035.583/2019-3 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Francisco Carlos de Oliveira (005.651.193-03); Orivaldo da Silva Lacerda Junior
(637.814.922-49)
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 264/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso
VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado o
exame do ato a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-035.630/2019-1 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Andre dos Santos Silva (792.192.681-91)
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde
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1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 265/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso
VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de
registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-037.460/2019-6 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Alerrandro Carlo de Souza (132.486.166-52); Cristian Lucas Fidelis da Silva
Souza (141.157.826-09); Denilson Luciano Albino Silva (149.865.146-10); Guilherme Augusto Carvalho
Flausino (131.195.226-86); Icaro Yslech Assis (120.719.706-83); Luiz Eduardo Almeida de Paula
(022.593.146-00); Mathias Augusto Apolinario (099.600.326-63); Pedro Henrique dos Santos Paiva
(135.569.626-75); Rhamon Nestor da Silva Honorio (139.260.026-03); Tulio Jose Fiorino (113.992.00658)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Aeronáutica (vinculador)
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 266/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso
VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de
registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-037.467/2019-0 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Adilane Morais da Silveira Melo (072.947.734-75); Carla Cavalcante Araujo
(028.242.735-00); Diego Hebert Seixas Costa (090.084.514-76); Eloa Regina Marques Fernandes
(088.643.664-82); Liana Sobral Galindo (071.542.904-39); Willyane Freire da Silva (054.868.444-84)
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 267/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso
VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de
registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
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1. Processo TC-037.476/2019-0 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Aline Oliveira do Espirito Santo Possebon (122.497.547-21); Bruna Guerra Pinto
(063.757.506-79); Christiano Carvalho Guedes Pinheiro (054.544.544-27); Cristiane Mota Oliveira
(063.776.316-50); Juliana Thomazoni Pessoa Silva (047.953.249-48); Julianna Medeiros de Almeida
(034.521.831-06); Lorraine Furlani Rosa de Oliveira (119.450.817-08); Lucas Souto Lopes (036.348.02189); Marcus Felipe Jardim do Nascimento (067.334.666-86); Mickael Savio Oliveira Balduino
(022.562.101-03)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando do Exército (vinculador)
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 268/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso
VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de
registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-037.481/2019-3 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Elaine Soares Barbosa (116.679.757-06); Fernando Moraes de Oliveira
(022.432.340-76); Isac Borges Lacerda (076.857.466-89); Jenifer Dantas de Sousa (804.887.492-04);
Leonardo Antonio Carvalho Hipolito (017.382.813-29); Lucas Rocha da Costa Filho (071.051.486-75);
Luiz Felipe de Oliveira Santos (121.928.927-21); Luiz Felipe de Pinho Godinho (074.265.886-45);
Pollyanna Lima de Castro (011.598.333-38); Taiane da Costa Duarte Leite (124.113.677-75)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando do Exército (vinculador)
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 269/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso
VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de
registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-037.580/2019-1 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Larissa de Alencastro Curado (008.199.021-95); Mauricio Monteiro dos Santos
(011.984.367-60)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador)
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
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ACÓRDÃO Nº 270/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso
VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de
registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-037.598/2019-8 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Carla Thamilis Fonseca Chaves (087.878.056-42); Igor Inaian Matos Silva
(021.049.681-94); Isabella Pozzeti Guimaraes (014.482.875-88); Jairton de Almeida Diniz Junior
(761.866.871-04); Jose Ronaldo Rios de Almeida Junior (027.690.965-83); Julia Pera de Almeida
(704.470.801-30); Julio Cesar Ferreira da Silva (057.914.404-64); Leonardo Andre Pereira Lopes
(034.171.964-18); Ricardo Alexandre Araujo Silva (802.992.961-72); Valeria Maria Siqueira Bezerra
(031.314.794-93)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 271/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso
VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal para fins de
registro o ato a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-037.619/2019-5 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Larissa de Oliveira Mendes (081.586.726-39)
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Juiz de Fora
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 272/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso
VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal para fins de
registro o ato a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-037.638/2019-0 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Luis Guilherme Resende de Assis (857.505.491-00)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério Público Federal
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
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1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 273/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII;
143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal(ais) para fins de
registro o(s) ato(s) a seguir relacionado(s), fazendo-se a(s) determinação(ões) sugerida(s), de acordo com
os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-019.135/2019-0 (PENSÃO CIVIL)
1.1. Interessado: Luiz Ribeiro dos Santos (754.590.438-91)
1.2. Órgão/Entidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de São Paulo
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. determinar à Sefip que corrija o fundamento legal do ato no Sistema de Apreciação e Registro
de Atos de Admissão e Concessões (Sisac), nos termos do art. 6º, § 1º, inciso II, da Resolução - TCU
206/2007.
ACÓRDÃO Nº 274/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso
VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado o
exame do ato a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-032.717/2019-9 (PENSÃO CIVIL)
1.1. Interessado: Juracy Fauth da Silva (051.706.560-68)
1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado
do Rio Grande do Sul
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 275/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso
VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de
registro os atos a seguir relacionados, e em adotar a medida a seguir, de acordo com os pareceres emitidos
nos autos.
1. Processo TC-006.667/2019-8 (PENSÃO MILITAR)
1.1. Interessados: Elizabete da Silva Ferreira (019.855.662-49); Naira de Almeida Azevedo
(381.944.812-87); Rita Torres Lobato (367.567.502-59); Tereza Gamboa Maia (231.927.042-68)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando do Exército (vinculador)
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1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Dar ciência à Diretoria de Benefícios e à Coordenação-Geral de Auditoria em Benefícios do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) sobre a existência de pensão militar paga pela 12ª Região
Militar do Comando do Exército em favor de Rita Torres Lobato (367.567.502-59), na condição de genitora
do soldado Josué Torres da Silva (001.994.242-76) (peça n.º 3), para que promova a possível revisão do
benefício previdenciário percebido pela pensionista com fundamento na Lei n.º 8.742/93, número de
benefício 542.602.682-0, comunicando ao TCU as eventuais providências adotadas, no prazo máximo de
60 (sessenta) dias
ACÓRDÃO Nº 276/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII;
143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal(ais) para fins de
registro o(s) ato(s) a seguir relacionado(s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-022.792/2019-8 (REFORMA)
1.1. Interessados: Alcides Baptista Franco (013.661.734-49); Navarro Rodolfo de Melo
(007.075.114-53); Pedro Soares dos Santos (095.731.947-91)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando da Marinha (vinculador)
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 277/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII;
143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal(ais) para fins de
registro o(s) ato(s) a seguir relacionado(s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-022.898/2019-0 (REFORMA)
1.1. Interessados: Amauri Harvey da Costa (469.772.287-68); Antonio Jorge Viegas de Paula
(499.251.727-72); Ben Hur Mormello (469.772.607-34); Carlos Alberto da Costa Gomes (469.742.53753); Daniel Pepino da Silveira (192.972.200-10); Domingos Ventura Braz (230.850.616-49); Helio Chagas
de Macedo Junior (622.460.468-15); Jorge Luiz da Silva Rocha (872.980.237-72); Jose Mauricio Teixeira
Netto (499.026.447-91); Rafael Fonseca da Silveira Junior (394.273.587-34)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando do Exército (vinculador)
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 278/2020 - TCU - 1ª Câmara
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Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso
VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de
registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-027.907/2019-8 (REFORMA)
1.1. Interessados: Charlles Cesar de Abreu (729.078.437-53); Elias Felipe da Silva (832.125.40710); Luiz Carlos Santos (694.987.507-00)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando do Exército (vinculador)
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 279/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII;
143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado o exame
do(s) ato(s) a seguir relacionado(s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-028.000/2019-6 (REFORMA)
1.1. Interessados: Ayrton Ribeiro (110.084.159-87); Joao Batista Castro Campos (025.855.029-53);
Joao Gomes de Almeida (164.410.449-00); Joao Oliveira (009.976.334-68); Jose Joaquim de Sousa
(013.837.360-49); Juarez Ribeiro de Alvarenga (072.443.047-49); Juliano Bittencourt Joppert
(004.925.749-87); Mariano Niclevicz (118.883.349-91); Melsi Antonio Mussatto (037.231.277-20);
Nivaldo Borba (112.246.579-34)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando do Exército (vinculador)
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 280/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII;
143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado o exame
do(s) ato(s) a seguir relacionado(s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-028.109/2019-8 (REFORMA)
1.1. Interessados: Adao Ferreira Simoes (295.372.078-20); Alcides Millon (154.777.208-59);
Itamaraca Vicente (087.002.738-72); Jose Benedito Diniz (102.112.098-72); Jose Leandro da Silva
(219.296.028-04); Mario Ishida (053.174.877-49); Mario Yoshioka (096.590.218-87); Severino Martins
Camelo (317.292.078-04)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando do Exército (vinculador)
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
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1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 281/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os
pareceres emitidos nos autos:
a) com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os
arts. 1º, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em julgar
regulares com ressalva as contas de Felipe Mendes de Oliveira, de José Alexandre da Costa Machado, e de
Kenia Regia Anasenko Marcelino, dando-lhes quitação, em face das falhas apontadas na instrução
precedente (peça 15), as quais dizem respeito a “pagamento de despesas correntes com recursos
provenientes de adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC), com risco do AFAC de ser
enquadrado como contrato de mútuo, e apresentação de prejuízos recorrentes” e a “empréstimos
compulsórios sobre aquisição de veículos e consumo de combustíveis no montante de R$ 1.239.242,67
contabilizados no ativo não circulante sem ajuizamento de ação de repetição de indébito”.
b) com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts.
1º, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em julgar regulares
as contas dos demais responsáveis, dando-lhes quitação plena;
c) em considerar “em cumprimento” a determinação do subitem 1.7.1.1 do Acórdão 3.088/2015TCU-2ª Câmara; e
d) em dar ciência deste acórdão, juntamente com a instrução (peça 15), à Companhia de
Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf).
1. Processo TC-034.903/2017-8 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2016)
1.1. Responsáveis: Ana Arminda Souza Regis (326.374.381-34); Antenor Ferreira Leite
(187.625.816-00); Carlos Antonio Vieira Fernandes (274.608.784-72); Domingos Romeu Andreatta
(030.548.069-36); Eduardo Jorge de Oliveira Motta (223.426.564-91); Felipe Mendes de Oliveira
(013.958.073-53); Herbert Drummond (110.346.966-53); Inaldo Pereira Guerra Neto (882.102.004-53);
Jose Alexandre da Costa Machado (004.959.173-89); Juarez Fiel Alves (090.596.791-72); Kenia Regia
Anasenko Marcelino (625.065.361-91); Lucas Alves de Lima Barros de Goes (699.700.331-15); Luis
Napoleao Casado Arnaud Neto (239.274.374-68); Luiz Augusto Costa Fernandes (611.421.311-49); Marco
Aurelio Ayres Diniz (224.742.773-15); Maria Emilia Mendonca Pedroza Jaber (341.358.801-00); Miguel
Ragone de Mattos (669.984.091-68); René Dubois (003.769.735-87); Simiao Estelita Sa de Oliveira
(117.164.523-68)
1.2. Órgão/Entidade: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração
(SeinfraCOM).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 282/2020 - TCU – 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no
princípio constitucional da eficiência, consagrado no art. 37 da Carta Magna, bem como nos arts. 1°, XXI,
17, 143, I, 197, 201 e 209, do Regimento Interno do TCU (RI/TCU), c/c os arts. 8, 12, I, 44 da Lei
8.443/1992, em determinar à Agência Nacional do Cinema (Ancine), como medida de excepcionalidade,
que:
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a) analise, no prazo de 180 dias, a prestação de contas do projeto PRONAC 98-3515, para a produção
do longa metragem em 35 mm., denominado “A Inesperada Visita do Imperador”, e encaminhe o resultado
a este Tribunal, independentemente da apresentação ou não do CPB – Certificado de produto Brasileiro;
b) reabra o prazo de captação do projeto PRONAC 98-3515, seja por meio de alteração de proponente
ou outro meio que entender viável, de forma a permitir a conclusão do projeto, zelando pelos valores
captados de forma que eles sejam transferidos diretamente aos credores que retêm a obra, informando a
esse Tribunal sobre as providências adotadas no prazo de 180 dias.
1. Processo TC-000.670/2018-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL)
1.1. Responsáveis: Gilvan Bezerra de Brito (01.537.065/0001-33); Gilvan Bezerra de Brito
(058.066.904-15)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Cultura (extinta)
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: não atuou
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 283/2020 - TCU - 1ª Câmara
Considerando que o recurso foi apresentado intempestivamente;
Considerando que a peça recursal traz apenas argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, se
limitam a tentar rediscutir as conclusões deste Tribunal acerca dos fatos já existentes à época da decisão;
Considerando que tais elementos não ensejam o conhecimento do recurso fora do prazo legal uma
vez que não são considerados fatos novos supervenientes capazes de alterar o mérito do acórdão recorrido;
Considerando, finalmente, os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público
junto ao TCU no sentido do não conhecimento do presente recurso;
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 32, inciso I e parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea “b”, do Regimento
Interno/TCU, em não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Jose Alberto Azevedo (peça
50) em face do Acórdão 1.422/2019-TCU-1ª Câmara, dando-se ciência deste acórdão ao recorrente,
juntamente com a instrução (peça 51), de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-008.852/2015-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL)
1.1. Responsáveis: Jose Alberto Azevedo (152.939.552-68); Pedro Henrique Alencar Malaquias
(026.368.773-20)
1.2. Recorrente: Jose Alberto Azevedo (152.939.552-68)
1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA
1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues
1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de
Tomada de Contas Especial (SecexTCE).
1.8. Representação legal: não há.
1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 284/2020 - TCU – 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os
pareceres emitidos nos autos, e com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU, em comunicar
ao município de Eusébio/CE que, com base no disposto no art. 8º e no inciso VIII do art. 11 da Instrução
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Normativa 2, de 22/5/2009, da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), poderá ser por ele solicitada à
diretoria-executiva do Fundo Nacional de Saúde a restituição atualizada do montante de R$ 113.604,44,
com data de ocorrência em 31/1/2012, relativo a recolhimento a maior, efetuado nessa data pelo ente
convenente ao referido Fundo, a título de devolução de valores atinentes ao Convênio 1.436/2005; e em
arquivar o presente processo, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de constituição.
1. Processo TC-013.355/2017-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL)
1.1. Responsável: Acilon Gonçalves Pinto Júnior (091.881.853-20)
1.2. Entidade: Município de Eusébio - CE
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE).
1.6. Representação legal: Tarcisio Vieira Mota Neto (36475/OAB-CE) e outros, representando
Acilon Gonçalves Pinto Júnior.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 285/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no
art. 1º, inciso I, e 12, § 1º, da Lei 8.443/92 e no art. 143, inc. I, “c”, do RI/TCU, de acordo com os pareceres
emitidos nos autos, em:
a) fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias para que o Município de Monsenhor Tabosa/CE
comprove, perante este Tribunal, o recolhimento aos cofres do Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente, calculada a partir da data
discriminada até a data da efetiva quitação do débito:
Débito/crédit
Valor original
Data da ocorrência o
R$ 266.733,68
28/5/2012
Débito
b) dar ciência ao Município de Monsenhor Tabosa/CE de que o recolhimento tempestivo da quantia
acima indicada, atualizada monetariamente, sanará o processo e resultará na regularidade com ressalva de
suas contas; por outro lado, a ausência dessa liquidação tempestiva levará à irregularidade das contas, com
imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios; e
c) com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância
devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a
contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da
primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento
das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma
prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer
parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno
do TCU.
1. Processo TC-028.913/2017-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL)
1.1. Responsáveis: Francisco Jeová Sousa Cavalcante (916.977.603-25); Prefeitura Municipal de
Monsenhor Tabosa - CE (07.693.989/0001-05)
1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Monsenhor Tabosa - CE
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE).
1.6. Representação legal: Raimundo Augusto Fernandes Neto (6615/OAB-CE) e outros,
representando Prefeitura Municipal de Monsenhor Tabosa - CE e Francisco Jeová Sousa Cavalcante.
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1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 286/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no
art. 93 da Lei 8.443/92, nos arts. 169, inciso VI, e 213 do RI/TCU, bem como nos arts. 6º, inciso I, c/c art.
19 da IN-TCU 71/2012, em arquivar o presente processo, sem julgamento do mérito, sem baixa da
responsabilidade e sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuará obrigado o responsável, para
que lhe possa ser dada quitação, e em adotar as medidas a seguir, de acordo com os pareceres emitidos nos
autos.
1. Processo TC-029.108/2019-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL)
1.1. Responsável: Geraldo Irineu Pastana de Oliveira (051.072.962-20)
1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Belterra - PA
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. dar ciência deste acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE, para que
dê cumprimento ao disposto no art.15, inciso I, da IN TCU 71/2012, e ao responsável, Geraldo Irineu
Pestana de Oliveira;
1.8. dar ciência ao instaurador, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE, acerca da
necessidade de informar em seu relatório de gestão do próximo exercício, as providências adotadas, no
presente processo de Tomada de Contas Especial, conforme art. 18, inciso II, da IN-TCU 71/2012.
ACÓRDÃO Nº 287/2020 - TCU - 1ª Câmara
Considerando que Gilvan Magela Caldeira interpôs recurso de reconsideração em face do Acórdão
11.226/2017-TCU-1ª Câmara, que restou não conhecido em razão da intempestividade, pelo Acórdão
949/2019-TCU-1ª Câmara;
Considerando que, em face daquele acórdão, foram opostos embargos de declaração, que foram
conhecidos e rejeitados pelo Acórdão 4.130/2019-TCU-1ª Câmara;
Considerando o novo manejo de embargos de declaração, sem a satisfação material do recurso e sem
a aposição de elementos que o fundamentem;
Considerando que foi encaminhado ao embargante o acórdão, a título de ciência, mas que os
fundamentos que o suportam, notadamente o voto e acórdão, podem ser obtidos no site do Tribunal de
Contas da União;
Considerando a natureza meramente protelatória dos embargos;
Considerando o entendimento desta Corte no sentido que o manejo de embargos de declaração
manifestamente protelatórios enseja multa, nos termos do §2º do art. 1.026 do Novo Código de Processo
Civil, c/c o caput do art. 58 da Lei 8.443/1992, na forma do art. 298 do RI/TCU, conforme restou decidido
no Acórdão 593/2017-TCU-Plenário;
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 32, inc. II, e 34 da Lei 8.443/1992, bem como art. 287, caput, e 278, §§ 2º e 3º, c/c art. 143, inc. V,
“f”, ambos do Regimento Interno, em não conhecer dos embargos de declaração opostos por Gilvan Magela
Caldeira (peça 130), em razão do não preenchimento dos requisitos pertinentes; determinar o imediato
cumprimento dos acórdãos anteriores, independentemente de manejo de novos expedientes pelo
embargante, e em adotar as medidas a seguir, dando ciência deste acórdão ao recorrente.
1. Processo TC-033.319/2015-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL)
1.1. Responsável: Gilvan Magela Caldeira (012.267.378-62)

115
Tribunal de Contas da União
Secretaria das Sessões

1.2. Recorrente: Gilvan Magela Caldeira (012.267.378-62)
1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Juramento - MG
1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva
1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas
1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de
Tomada de Contas Especial (SecexTCE).
1.8. Representação legal: Charles Correa de Aguiar (160.570/OAB-MG) e outros, representando
Gilvan Magela Caldeira.
1.9. determinar à unidade instrutora de origem o cumprimento do disposto no caput e no §1º do art.
54 da Resolução-TCU 259/14.
ACÓRDÃO Nº 288/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 243, 250, II e III, 254, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em considerar
em atendimento o item 1.8 do Acórdão 1.398/2017-TCU-1ª Câmara, prosseguindo-se com o
monitoramento para verificação integral do atendimento da deliberação e alterando-se a responsabilidade
técnica dos autos para a Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP), e em dar ciência deste acórdão,
juntamente com a instrução (peça 85), à Universidade Federal de Uberlândia, sem prejuízo das medidas a
seguir, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-012.411/2018-3 (MONITORAMENTO)
1.1. Responsáveis: Elmiro Santos Resende (937.617.328-72); Fundação Universidade Federal de
Uberlândia (25.648.387/0001-18); Jose Francisco Ribeiro (023.697.368-10); Marcio Magno Costa
(526.319.156-15); Marlene Marins de Camargos Borges (480.851.036-72); Valder Steffen Junior
(778.043.418-49)
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.4. Representante do Ministério Público: não atuou
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. dar ciência à Universidade Federal de Uberlândia de que o descumprimento de determinação do
TCU pode suscitar aos responsáveis a aplicação da multa prevista no inciso IV do art. 58 da Lei 8.443/1992;
1.8. dar ciência à Fundação Universidade Federal de Uberlândia (UFU) quanto a morosidade
verificada no cumprimento dos subitens 1.8.1 e 1.8.2, Acórdão 1.398/2017-TCU-1ª Câmara, de 7/3/2017,
relativo às contas da Fundação Universidade Federal de Uberlândia (UFU), de 2014, tendo em vista a falta
de revisão integral dos laudos para fins de concessão do adicional de insalubridade e da pendência de análise
de recurso em 371 processos e também pela não conclusão da análise de 8 de um total de 17 casos apontados
pela CGU, em 2015, relativos ao descumprimento do regime de dedicação exclusiva por docentes da
Faculdade de Medicina da UFU.
ACÓRDÃO Nº 289/2020 - TCU - 1ª Câmara
Considerando se tratar de representação sobre a ocorrência de possíveis irregularidades na execução
do Convênio 7.012/2010 (SICONV 702599/2008), celebrado com a Codevasf, cujo objeto consiste no
melhoramento da pavimentação em areia usinada a quente (AUQ) no trecho entre Timon (MA) (Km 07) e
Parnarama (MA) (Km 14,30) com 7,3 Km de extensão.
Considerando que, no que toca a convênios e outras espécies de transferências de recursos federais,
a jurisprudência do TCU é no sentido de que o controle e a fiscalização de sua execução e respectiva
prestação de contas é atribuição primária do concedente ou repassador, o qual, se identificar alguma das
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hipóteses previstas no art. 8º da Lei 8.443/1992, deverá adotar providências com vistas à obtenção do
ressarcimento ao erário;
Considerando que, após exame sumário realizado pela unidade instrutora, não se vislumbram
materialidade, risco ou relevância que justifiquem o processamento da presente representação neste
Tribunal e que cumpre ao órgão concedente dos recursos esgotar as medidas administrativas com vistas à
recomposição de eventual dano ao erário;
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 235, 237, VI, e 250, I, todos do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, por
preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerar prejudicada a análise, em vista de a
matéria não atender aspectos do exame sumário previsto no anexo I da Portaria Segecex 12/2016 quanto à
materialidade, relevância e risco; e em dar ciência desta deliberação à unidade jurisdicionada e à
representante, juntamente com a instrução (peça 8), de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-002.064/2019-7 (REPRESENTAÇÃO)
1.1. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.2. Representante do Ministério Público: não atuou
1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração
(SeinfraCOM).
1.4. Representação legal: não há.
1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 290/2020 - TCU - 1ª Câmara
Considerando se tratar de representação da empresa JR Filho Construtora Eireli alegando
irregularidade praticada no âmbito do Banco do Brasil na execução de contrato de prestação de serviços de
manutenção civil firmado entre essas partes, em especial pela utilização irregular da “verba CDA”
(contratações diretas) para pagamento de serviços de terceiros em detrimento do contrato assinado;
Considerando que não foram acostados, pelo representante, aos autos documentos comprobatórios
para evidenciar as solicitações do Banco do Brasil sobre orçamentação de serviços que não foram
executados pela JR Filho Construtora, bem como sobre os eventuais serviços abrangidos por contrato que
estariam sendo executados irregularmente por terceiros;
Considerando que, nos termos relatados à instrução precedente (peça 6), não há indícios que
evidenciem dano ao erário, o que, em princípio, não caracterizaria o interesse público no presente caso;
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no
art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 237, e o art. 235 do Regimento
Interno/TCU, em não conhecer da representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade
pertinentes, arquivar e em dar ciência desta deliberação ao representante, acompanhada de cópia da
instrução (peça 6), de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-035.990/2019-8 (REPRESENTAÇÃO)
1.1. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A.
1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.3. Representante do Ministério Público: não atuou
1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog).
1.5. Representação legal: Marino Sérgio Oliveira de Abreu (OAB/PE 35.401) e outros, representando
JR Filho Construtora Eireli - Epp.
1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 291/2020 - TCU - 1ª Câmara
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Considerando se tratar de representação em face de supostas irregularidades em pregão presencial
para fornecimento de combustíveis promovido pela Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré/MA;
Considerando que não houve utilização de recursos federais nas avenças apontadas pelo
representante, o que afasta a jurisdição desta Corte no controle da utilização dos recursos financeiros;
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no
art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 237, e o art. 235 do Regimento
Interno/TCU, em não conhecer da representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade
pertinentes, e em dar ciência deste acórdão ao representante, acompanhada de cópia da instrução (peça 4),
de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-036.601/2019-5 (REPRESENTAÇÃO)
1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré - MA
1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.3. Representante do Ministério Público: não atuou
1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog).
1.5. Representação legal: não há.
1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
RELAÇÃO Nº 1/2020 – 1ª Câmara
Relator – Ministro VITAL DO RÊGO
ACÓRDÃO Nº 292/2020 - TCU - 1ª Câmara
Trata-se de pedidos de reexame interpostos por Nielze Pinheiro Bello e Marivan Pedro Duarte contra
o Acórdão 4.775/2016-TCU-1ª Câmara, por meio do qual este Tribunal determinou, dentre outras medidas,
que o Núcleo Estadual do Ministério da Saúde em Pernambuco fizesse cessar o pagamento destacado à Sra.
Hercy Souza Santos da parcela “82898 DIFERENCA INDIVIDUAL L.12998”, derivada do chamado
PCCS, haja vista ter sido integralmente absorvida pela nova estrutura remuneratória estabelecida nas Leis
11.335/2006 e 11.784/2008 (peça 23).
Considerando que o interesse de agir na via recursal faz-se a partir do gravame que decorra do ato
impugnado, ou seja, da conclusão sobre a possibilidade de se alcançar pronunciamento mais satisfatório
sob o ângulo jurídico;
Considerando que, no presente caso, não se pode reconhecer a existência de interesse recursal, visto
que a decisão ora recorrida não impingiu qualquer sucumbência, sanção ou prejuízo aos recorrentes;
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, e 48, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143,
inciso IV, alínea "b", e § 3º, 277, inciso II, 285, § 2º, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU,
de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em:
a) não conhecer dos pedidos de reexame interpostos por Nielze Pinheiro Bello e Marivan Pedro
Duarte, ante a ausência de legitimidade e interesse recursal; e
b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, aos recorrentes e
aos órgãos/entidades interessados.
1. Processo TC-011.139/2013-7 (APOSENTADORIA)
1.1. Recorrentes: Nielze Pinheiro Bello (410.583.484-34); Marivan Pedro Duarte (020.948.604-00).
1.2. Interessados: Hercy Souza Santos (102.743.164-04); Vicente de Paulo de Melo (083.270.25449).
1.3. Órgão: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Pernambuco.
1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo.
1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva.
1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler.
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1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur).
1.8. Representação legal: não há.
1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 293/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no
art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992,
arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 5º, do Regimento Interno do TCU,
em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame de mérito dos atos de concessão de aposentadoria
a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-011.379/2019-7 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Carlos Humberto Martins (258.476.601-97); Clarice Gomes de Araujo
(149.403.371-20); Edson Cosme Tavares (139.021.214-91); Etivaldo Alves Queiroz (118.749.021-00);
Francisco Dias Alves (033.550.471-04); Inacio Gonçalves de Sousa (192.365.491-87); Jose Aloizio Pereira
Alvarenga (182.521.331-34); Jose Antonio de Moura (118.974.141-53); Jose Arlindo Pereira Mota
(017.377.243-91); Jose Tavares de França (231.269.491-34); José Agripino da Silva Filho (138.431.17187); Manoel Francisco da Silva Junior (670.282.177-87); Maria de Fatima dos Santos (314.708.401-97);
Marilurdes Oliveira Venturini (305.428.121-34); Mauro Cesar Biage (222.041.991-68); Nelci Bispo de
Oliveira Silva (055.233.461-87); Sebastião Santana de Almeida (357.628.451-68); Zilma Bernardo da Silva
(221.776.981-20).
1.2. Órgão: Ministério da Saúde.
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 294/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no
art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992,
e arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1º, do Regimento Interno do TCU,
em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de aposentadoria ao interessado a seguir
relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-016.897/2012-9 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessado: Rubens Dias Campos (129.495.586-15).
1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Ouro Preto.
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 295/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no
art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992,
e arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1º, do Regimento Interno do TCU,
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em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de aposentadoria ao interessado a seguir
relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de fazer a determinação
especificada no item 1.7.
1. Processo TC-019.518/2012-9 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessado: Humberto Theodoro Junior (007.851.726-53).
1.2. Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais.
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: Vanessa Elisa Jacob Anzolin (OAB/MG 102.646).
1.7. Determinar à Universidade Federal de Minas Gerais, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992,
que, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, esclareça ao Tribunal sobre o
pagamento da rubrica “1038 DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AP”, no valor de R$ 4.254,95, presente
nos proventos de Humberto Theodoro Junior, encaminhando a respectiva documentação comprobatória e
a memória de cálculo da vantagem.
ACÓRDÃO Nº 296/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no
art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992,
e arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1º, do Regimento Interno do TCU,
em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria às interessadas a seguir
relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-022.154/2019-1 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessadas: Creuza Pinto de Souza (816.799.048-68); Luiza Paula da Silva (109.643.803-82);
Nelia Vieira Romeiro (579.938.157-20); Railda Aparecida Garcia de Oliveira (653.656.408-10).
1.2. Órgão: Tribunal Regional Federal da 3ª Região.
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 297/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no
art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992,
e arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1º, do Regimento Interno do TCU,
em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de aposentadoria à interessada a seguir
relacionada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-023.519/2012-6 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessada: Maria Stella Valladão da Costa (100.997.276-68).
1.2. Entidade: Universidade Federal de Alfenas.
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
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ACÓRDÃO Nº 298/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no
art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992,
e arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1º, do Regimento Interno do TCU,
em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de aposentadoria ao interessado a seguir
relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-025.769/2012-0 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessado: Antonio Andrada Prieto (570.006.636-00).
1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia.
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 299/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no
art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992,
e arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1º, do Regimento Interno do TCU,
em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de aposentadoria à interessada a seguir
relacionada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-031.048/2012-9 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessada: Maria Aparecida Campos (102.853.936-34).
1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de São João Del Rei.
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 300/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no
art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992,
arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 5º, do Regimento Interno do TCU,
em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame de mérito dos atos de concessão de aposentadoria
a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-038.591/2019-7 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessadas: Genoveva Augusta Frazão (326.203.736-20); Heloiza Helena Gonçalves
Magalhães (339.303.926-15).
1.2. Órgão: Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado de Minas
Gerais.
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
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1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 301/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no
art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992,
arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 5º, do Regimento Interno do TCU,
em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame de mérito do ato de concessão de aposentadoria a
seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-038.597/2019-5 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessada: Marlene Medeiros da Silva Salvian (001.956.028-11).
1.2. Órgão: Gerência Executiva do INSS - Piracicaba/SP.
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 302/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no
art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992,
arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 5º, do Regimento Interno do TCU,
em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame de mérito dos atos de concessão de aposentadoria
a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-038.626/2019-5 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Luis Montellano Cruz (235.328.237-72); Maria Imaculada Bernardes Moreira
(921.013.058-87).
1.2. Entidade: Hospital Federal da Lagoa.
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 303/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no
art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992,
arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 5º, do Regimento Interno do TCU,
em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame de mérito do ato de concessão de aposentadoria a
seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-038.683/2019-9 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessado: Antonio Arthur Pampolha Neves (013.972.733-72).
1.2. Órgão: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Ceará.
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico.
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1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 304/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no
art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992,
arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 5º, do Regimento Interno do TCU,
em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame de mérito do ato de concessão de aposentadoria a
seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-038.690/2019-5 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessado: Adelino Silva Pinto (601.894.607-68).
1.2. Órgão: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde No Estado do Rio de Janeiro.
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 305/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no
art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992,
e arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1º e 4º, do Regimento Interno
do TCU, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de aposentadoria à interessada a
seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação
especificada no subitem 1.7 adiante.
1. Processo TC-039.049/2019-1 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessada: Ana Luiza de Souza e Silva (186.899.494-53).
1.2. Entidade: Universidade Federal de Pernambuco.
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinar à Sefip que corrija o fundamento legal do ato no Sistema de Apreciação e Registro
de Atos de Admissão e Concessões (Sisac), nos termos do art. 6º, § 1º, inciso II, da Resolução -TCU
206/2007.
ACÓRDÃO Nº 306/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no
art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992,
c/c os arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º, do Regimento Interno/TCU,
em considerar legal, para fins de registro, o ato de admissão da interessada a seguir relacionada, de acordo
com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-023.267/2019-4 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessada: Mariana Costa Carvalho (051.861.756-41).
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1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Viçosa.
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 307/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no
art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992,
c/c os arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º, do Regimento Interno/TCU,
em considerar legal, para fins de registro, o ato de admissão da interessada a seguir relacionada, de acordo
com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-025.679/2019-8 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessada: Anne Caroline Luz Grudtner da Silva (054.342.319-02).
1.2. Órgão: Ministério da Saúde (vinculador).
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 308/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no
art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992,
c/c os arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º, do Regimento Interno/TCU,
em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de
acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-026.832/2019-4 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Andre Fillipe Alves Araujo (041.413.132-03); Andreo Moraes de Rosso
(045.089.400-21); Carlos Andrei Pires Paiva (045.089.680-31); Erick Bibiano Backes (040.735.560-02);
Felipe Oliveira dos Santos (851.286.190-87); Luis Felipe da Rosa dos Santos (039.258.360-71); Marcos
Alexandre Martins Brandao (163.449.307-99); Pedro Vinicius Almeida de Oliveira (065.246.423-84);
Rafael Silva Jardim (031.427.750-13); Raphael Ramos Vilela (162.029.797-39).
1.2. Órgão: Ministério da Defesa-comando do Exército (vinculador).
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 309/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no
art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992,
c/c os arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º, do Regimento Interno/TCU,
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em considerar legal, para fins de registro, o ato de admissão da interessada a seguir relacionada, de acordo
com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-033.190/2019-4 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessada: Denise Olkoski (007.253.090-16).
1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul.
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 310/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no
art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992,
c/c os arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5º, do Regimento Interno do
TCU, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame de mérito dos atos de admissão dos
interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-034.533/2019-2 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Adson Vidal Costa Vieira (109.664.254-99); Ana Paula Stramosk (007.466.02928); Antonielson Faustino da Silva Ventura (092.506.584-60); Arthur Nascimento de Carvalho
(104.311.724-55); Daniel Pereira Goncalves (065.818.526-86); Daniel Pereira Ribeiro (157.744.767-07);
Diego Faria Boia de Menezes (097.910.627-30); Edvaldo Wenceslau Vieira Junior (161.154.997-39);
Ezequiel Knupp Barreto Ferreira (133.437.287-05); Gabriel Santos de Siqueira (144.549.337-31); Jeremias
Amauri Monteiro Firmiano (155.066.167-16); Lucas Fernandes Guimaraes (607.561.763-95); Luis
Gustavo Felipi Ohf (090.131.469-29); Norma Luiza Machado Silveira (109.156.157-54); Pedro Ciriaco
Duarte (172.959.287-23); Rhuan Marco Pires Garcia de Moura (149.475.457-63); Rodrigo de Oliveira
Kuhn (024.588.180-80); Talita Reis Antunes Pereira (093.608.237-24); Wesley Icaro Duarte Nepomuceno
(076.591.633-96); Wilson Vasconcelos de Alencar (012.943.074-95).
1.2. Órgão: Ministério da Defesa-comando da Marinha (vinculador).
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 311/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no
art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992,
c/c os arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5º, do Regimento Interno do
TCU, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame de mérito do ato de admissão da interessada
a seguir relacionada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-034.704/2019-1 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessada: Raphaela Ribeiro de Almeida Chaves (947.389.802-97).
1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região/PA e AP.
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
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1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 312/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no
art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992,
c/c os arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5º, do Regimento Interno do
TCU, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame de mérito dos atos de admissão dos
interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-035.227/2019-2 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Ariane Aparecida de Oliveira (012.913.584-47); Paulo Henrique Raulino dos
Santos (086.415.054-74).
1.2. Entidade: Universidade Federal Rural do Semiárido.
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 313/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no
art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992,
c/c os arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5º, do Regimento Interno do
TCU, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame de mérito dos atos de admissão dos
interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-035.434/2019-8 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Bruno Fernando da Silva Reis (060.839.696-62); Jessica Azevedo de Aquino
(094.850.176-69); Raquel de Oliveira Martins Fernandes (035.366.416-28).
1.2. Entidade: Universidade Federal de Juiz de Fora.
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 314/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no
art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992,
c/c os arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5º, do Regimento Interno do
TCU, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame de mérito do ato de admissão da interessada
a seguir relacionada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-035.821/2019-1 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessada: Brisa do Svadeshi Cabral de Melo (794.056.813-20).
1.2. Entidade: Universidade Federal do Cariri.
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1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 315/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no
art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992,
c/c os arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º, do Regimento Interno/TCU,
em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de
acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-036.239/2019-4 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Caroline Ponce de Moraes (131.117.347-14); Dayanne Fernandes Amaral
(116.177.517-07); Derisvaldo Rosa Paiva (150.296.648-40); Diana Clara Nunes de Lima (015.448.07627); Fernanda de Oliveira Cordeiro (018.721.017-98).
1.2. Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca.
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 316/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no
art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992,
c/c os arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º, do Regimento Interno/TCU,
em considerar legal, para fins de registro, o ato de admissão do interessado a seguir relacionado, de acordo
com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-036.244/2019-8 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Ricardo Jeronymo Reinoso (039.106.947-05).
1.2. Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca.
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 317/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no
art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992,
c/c os arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º, do Regimento Interno/TCU,
em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de
acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de fazer a determinação constante do item 1.7.
1. Processo TC-036.267/2019-8 (ATOS DE ADMISSÃO)
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1.1. Interessados: Alan Rodrigues Pereira (943.332.113-87); Ana Patricia Muniz de Sousa Santos
(021.585.183-83); Anderson Pereira de Sousa (027.708.053-39); Ariomar Estevam de Sousa (010.559.80385); Bevenuto da Silva Araujo (015.135.143-00); Carlos Eduardo de Moura Silva (030.336.583-85); Danilo
de Sousa Reis (021.429.973-25); Divanildo Pereira Cabral Junior (813.139.933-87); Edinaldo Honorio
(481.785.783-87); Eurivan Araujo Oliveira (048.544.933-13).
1.2. Órgão: Diretoria Regional da ECT no Piauí - DR/PI.
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinar à Diretoria Regional da ECT no Piauí que observe o prazo estabelecido no art. 7º,
inciso II, da IN TCU 78/2018.
ACÓRDÃO Nº 318/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no
art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992,
c/c os arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º, do Regimento Interno/TCU,
em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de
acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-038.490/2019-6 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Andressa Vidal Lopes Meira (035.910.131-37); Bernardo Rocha Rozendo Pinto
(021.150.845-43); José Sanderley da Silva (733.152.061-04); Luiz Otavio Abritta Garcia Brandao
(007.001.671-29); Tiago de Oliveira Lopes (037.055.451-59).
1.2. Órgão: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo.
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 319/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no
art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992,
c/c os arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º, do Regimento Interno/TCU,
em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de
acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-038.494/2019-1 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Ana Flávia Corrêa Neto (987.566.216-04); Otmar Martins Pereira Júnior
(072.576.186-58).
1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região/MG.
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 320/2020 - TCU - 1ª Câmara
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Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no
art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992,
c/c os arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5º, do Regimento Interno do
TCU, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame de mérito do ato de admissão da interessada
a seguir relacionada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-038.740/2019-2 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessada: Marcia dos Santos Rego (678.805.682-04).
1.2. Entidade: Universidade Federal do Oeste do Pará.
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 321/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no
art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992,
c/c os arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5º, do Regimento Interno do
TCU, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame de mérito do ato de admissão da interessada
a seguir relacionada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-038.780/2019-4 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessada: Ivone Vanuza Nogueira de Souza (089.320.134-03).
1.2. Entidade: Universidade Federal da Paraíba.
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 322/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no
art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992,
c/c os arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5º, do Regimento Interno do
TCU, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame de mérito dos atos de admissão das
interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-038.782/2019-7 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessadas: Marise de Farias Lima Carvalho (030.386.724-83); Sarah da Nóbrega Viaro
(089.524.574-47).
1.2. Entidade: Universidade Federal de Pernambuco.
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
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ACÓRDÃO Nº 323/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no
art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992,
c/c os arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º, do Regimento Interno/TCU,
em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de
acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-039.069/2019-2 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Gabriel Magalhaes Nunes Guimaraes (726.762.641-68); Jose Ricardo Santos de
Lima (682.477.967-91); Lucio Garcia Diniz Neto (999.186.411-34); Luiza Alvarenga Lima Bretones
(011.571.421-92).
1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares.
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 324/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no
art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992,
c/c os arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º, do Regimento Interno/TCU,
em considerar legal, para fins de registro, o ato de admissão da interessada a seguir relacionada, de acordo
com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-039.082/2019-9 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessada: Danielle Medeiros Teixeira Miyague (070.949.346-02).
1.2. Entidade: Universidade Federal do Paraná.
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 325/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no
art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992,
c/c os arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º, do Regimento Interno/TCU,
em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de
acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-040.077/2019-5 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Daiany do Socorro Mendes Pires (635.709.712-87); Elaine Bianca Garcia Pedreira
(844.057.162-34); Renan Mota Parafita (007.089.312-86).
1.2. Órgão: Ministério da Defesa-comando da Aeronáutica (vinculador).
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
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1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 326/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no
art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992,
c/c os arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º, do Regimento Interno/TCU,
em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de
acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-040.166/2019-8 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Maick Lennyheverson Lima de Farias (007.000.783-71); Maria do Socorro
Marques do Nascimento Filha (616.150.723-49); Miranisia Aparecida de Araujo Freitas (671.318.833-87);
Monique Pires de Sene (005.548.493-05); Newton Nunes de Lima Filho (616.327.323-00); Sandra Costa
de Lucena (026.044.614-98); Sandra Maria Santiago Santos (373.530.043-04); Tatiane Mota da Silva
(060.050.696-75); Tiberio Silva Borges dos Santos (008.763.473-24); Veronica Maria de Sena Rosal
(347.609.203-82).
1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares.
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 327/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no
art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992,
c/c os arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º, do Regimento Interno/TCU,
em considerar legal, para fins de registro, o ato de admissão do interessado a seguir relacionado, de acordo
com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-040.223/2019-1 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Claudio Martinez (258.607.987-68).
1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 328/2020 - TCU - 1ª Câmara
Trata-se de pedido de reexame interposto por Therezinha de Jesus do Amaral Pereira, contra o
Acórdão 12.630/2018-TCU-1ª Câmara, por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal ato de
concessão de pensão civil a favor da recorrente (peça 15).
Considerando que, regularmente notificada, em 14/2/2019 (peça 24, p. 9), da deliberação recorrida
(Acórdão 12.630/2018-TCU-1ª Câmara), a recorrente somente compareceu aos autos em 4/4/2019,
oportunidade em que protocolizou seu pedido de reexame (peça 24);
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Considerando que o prazo para a interposição desse recurso é de 15 (quinze) dias, nos termos dos
artigos 285 e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU;
Considerando que “o prazo começa a correr a partir do primeiro dia em que houver expediente no
Tribunal”, nos termos do art. 185, §1º, do Regimento Interno do TCU, o termo a quo para análise da
tempestividade foi o dia 15/2/2019, sendo certo que o termo final para sua interposição se deu no dia
1/3/2019;
Considerando que argumento novo ou tese jurídica nova não podem ser considerados fatos novos,
vez que não representam documentos ou acontecimentos cujo conhecimento se daria posteriormente à
decisão recorrida;
Considerando que os documentos trazidos aos autos pela recorrente não demonstram a superveniência
de fatos novos, razão pela qual a intempestividade constatada não pode ser afastada, a teor do art. 285, §
2º, do Regimento Interno/TCU;
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, e 48, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143,
inciso IV, alínea "b" e § 3º, 277, inciso II, e 285, 2º, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU,
de acordo com o parecer emitido nos autos, em:
a) não conhecer do pedido de reexame interposto por Therezinha de Jesus do Amaral Pereira, por
restar intempestivo e não apresentar fatos novos; e
b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à recorrente e aos
órgãos/entidades interessados.
1. Processo TC-033.040/2018-4 (PENSÃO CIVIL)
1.1. Recorrente: Therezinha de Jesus do Amaral Pereira (524.094.227-72).
1.2. Interessados: Alda Maria Alves Rangel (693.305.907-30); Aline Victoria da Silva Mairynk
(148.240.287-44); Elaine Aparecida da Silva Mayrink (075.181.827-50); Elma Prado Shalcher
(018.405.257-20); Joelina Fontes da Silva (821.579.527-72); Maria Madalena Lobato da Cunha
(258.825.037-87); Maria Thereza Gonzaga Ferreira da Silva (458.403.427-34); Rosa de Lima Marques
(160.260.597-17); Sebastiana Lima da Silva (824.548.097-53); Sheila Pinna Carvalho (437.261.277-04);
Therezinha de Jesus do Amaral Pereira (524.094.227-72).
1.3. Órgão: Superintendência Regional do Trabalho No Estado do Rio de Janeiro.
1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo.
1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico.
1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler.
1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur).
1.8. Representação legal: Neide Menezes Amaral (OAB/RJ 142.203) e outros.
1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 329/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no
art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992,
arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 5º, do Regimento Interno do TCU,
em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do ato de concessão de pensão civil
constante dos autos, de acordo com os pareceres emitidos no presente processo.
1. Processo TC-038.885/2019-0 (PENSÃO CIVIL)
1.1. Interessado: Jorcen Ignacio Rangel (334.680.797-53).
1.2. Entidade: Fundação Oswaldo Cruz.
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
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1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 330/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no
art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992,
arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1º, do Regimento Interno do TCU,
em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar constantes dos autos, de
acordo com os pareceres emitidos no presente processo.
1. Processo TC-022.971/2019-0 (PENSÃO MILITAR)
1.1. Interessadas: Betania Cristina Paim Chervenski (655.271.600-10); Fabiane Vaisfohl Tomazini
(916.674.100-91); Jandira de Oliveira Rodrigues (583.740.277-20); Lucy Reischak Dias (979.642.470-34);
Maria Imaculada Andrade Furtado de Mendonca (566.712.290-15); Maria Luiza Monteiro Carvalho Mori
da Cunha (428.040.277-91); Maria de Lourdes Leao Moreira (916.784.390-53); Neli Teresa Mezadre
(275.343.910-91); Norma da Silva Moresco (911.224.140-72); Theresinha Garcia Alves (311.972.480-72).
1.2. Órgão: Ministério da Defesa-comando do Exército (vinculador).
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 331/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no
art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992,
arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1º, do Regimento Interno do TCU,
em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de pensão militar constante dos autos, de
acordo com os pareceres emitidos no presente processo.
1. Processo TC-038.802/2019-8 (PENSÃO MILITAR)
1.1. Interessada: Deolina Soares da Silveira (045.645.576-02).
1.2. Órgão: Quarta Região Militar.
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 332/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no
art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992,
arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1º, do Regimento Interno do TCU,
em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de reforma a seguir relacionados, de acordo
com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-022.716/2019-0 (REFORMA)
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1.1. Interessados: Jose Jorge Claudio Hartmann (319.225.970-15); Thomaz de Aquino Alves
Carneiro (884.973.488-34).
1.2. Órgão: Ministério da Defesa-comando da Aeronáutica (vinculador).
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 333/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no
art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992,
arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1º, do Regimento Interno do TCU,
em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de reforma a seguir relacionados, de acordo
com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-022.806/2019-9 (REFORMA)
1.1. Interessados: Antonio Carlos Melo Souza (154.883.062-34); Antonio Francisco de Souza
(077.310.357-00); Carlos Augusto Alves de Sousa (745.272.237-04); Francisco Carlos Reis da Silva
(142.682.482-34); Francisco Nunes Gomes (185.041.757-15); Francisco Wilson Ferreira Antunes
(790.062.307-82); Gilnei Oliveira da Silva (721.577.047-87); Irapuan Carvalho de Souza (339.903.60434); Luiz Carlos Cirino (353.324.924-72); Luiz Carlos de Lima Silva (319.017.434-20).
1.2. Órgão: Ministério da Defesa-comando da Marinha (vinculador).
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 334/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no
art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992,
arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1º, do Regimento Interno do TCU,
em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de reforma a seguir relacionados, de acordo
com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-022.863/2019-2 (REFORMA)
1.1. Interessados: Jose Andelau Lopes dos Santos (060.900.107-82); Wilson Moreira de Araujo
(162.604.301-91).
1.2. Órgão: Ministério da Defesa-comando da Marinha (vinculador).
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 335/2020 - TCU - 1ª Câmara
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Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no
art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992,
arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1º, do Regimento Interno do TCU,
em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de reforma a seguir relacionados, de acordo
com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-022.871/2019-5 (REFORMA)
1.1. Interessados: Alvacy dos Santos Melo (229.915.575-91); Antonio Correia da Silva
(757.574.947-00); Celia Emidio da Costa (741.112.137-15); Celso Antonio Vieira Schwengber
(249.535.470-04); Claudio Ribeiro de Aquino (695.426.197-15); Creso Jose do Nascimento (379.486.44415); Delio Barbeta Rodrigues (740.263.217-20); Luiz Sergio Fernandes (266.376.347-00); Marcio Barbosa
Montenegro (552.138.637-87); Paulo Roberto Alcantara Aguiar (492.969.227-04).
1.2. Órgão: Ministério da Defesa-comando da Marinha (vinculador).
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 336/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no
art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992,
arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1º, do Regimento Interno do TCU,
em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de reforma a seguir relacionados, de acordo
com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-022.901/2019-1 (REFORMA)
1.1. Interessados: Carlos Martins de Oliveira (703.315.027-04); Eduardo de Carvalho (904.206.08834); Ivanildo Barbosa de Oliveira (093.005.381-87); Luis Alex Silveira Lopes (658.998.060-87).
1.2. Órgão: Ministério da Defesa-comando do Exército (vinculador).
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 337/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no
art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992,
arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 5º, do Regimento Interno do TCU,
em considerar prejudicados, por perda de objeto, os exames de mérito dos atos de concessão de reforma a
seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-038.787/2019-9 (REFORMA)
1.1. Interessados: Carlos de Albuquerque (011.374.417-04); Eduardo Porto Batista (312.719.44715); Eduardo Porto Batista (312.719.447-15); Nicolau Emiliano da Rosa (050.984.327-15); Nicolau
Emiliano da Rosa (050.984.327-15).
1.2. Órgão: Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais.
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo.
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1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 338/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no
art. 1º, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso I, 143, inciso I, alínea “b”, do Regimento
Interno/TCU, de acordo com o parecer emitido pelo MPTCU, em:
a) com fundamento no art. 10, inciso I, da Instrução Normativa-TCU 63/2010, incluir Fabiana Costa
Oliveira Barreto (775.856.581-68) no rol de responsáveis pelas contas, procedendo-se aos ajustes no
sistema de controle processual do TCU;
b) julgar regulares as contas dos responsáveis Andre Vinicius Espirito Santo de Almeida
(471.628.481-68), Fabiana Costa Oliveira Barreto (775.856.581-68), Leonardo Roscoe Bessa
(265.536.351-53), Renato Luqueiz Salles (471.442.541-20), Selma Leite do Nascimento Sauerbronn de
Souza (183.182.741-72) e Wagner de Castro Araujo (620.527.131-15), dando-lhes quitação plena, com
fundamento nos arts. 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 207 e 214, inciso I, do
Regimento Interno;
c) dar ciência ao Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios das seguintes
impropriedades, com vistas à adoção de providências internas que previnam a ocorrência de outras
semelhantes:
c.1) ausência de registro da Procuradora-Geral de Justiça a partir de 5/12/2018, identificada no rol de
responsáveis da prestação de contas de 2018, o que afronta o art. 10, inciso I, da Instrução Normativa-TCU
63/2010;
c.2) fixação de metas inferiores aos resultados sistematicamente superiores alcançados em exercícios
anteriores, identificada em onze indicadores do Projeto Gestão Estratégica 2010-2020, o que, a princípio,
quando não justificado pelas circunstâncias, implica indução a diminuição do desempenho, indo de
encontro a uma das finalidades do planejamento estratégico, que é aprimorar o desempenho organizacional,
o que afronta o princípio da eficiência, previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, e a diretriz interna
de planejamento estratégico, insculpida no preâmbulo da Portaria Normativa-MPDFT 290/2013;
c.3) existência de indicadores e metas associadas referindo-se a variáveis distintas, identificada em
doze indicadores do Projeto Gestão Estratégica 2010-2020, implicando ineficácia desses indicadores e
metas como indutores do aprimoramento do desempenho, o que afronta o princípio da eficiência, previsto
no art. 37, caput, da Constituição Federal, e a diretriz interna de planejamento estratégico, insculpida no
preâmbulo da Portaria Normativa-MPDFT 290/2013;
c.4) baixa periodicidade das metas, identificada em todos os indicadores do Projeto Gestão
Estratégica 2010-2020, o que vai de encontro à natureza e à finalidade das metas de desempenho, que é
permitir o monitoramento e controle tempestivo do desempenho organizacional ao longo do exercício, o
que afronta o princípio da eficiência, previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, e a diretriz interna
de planejamento estratégico, insculpida no preâmbulo da Portaria Normativa-MPDFT 290/2013;
c.5) ausência de informações que devem compor o relatório de gestão, notadamente em relação ao
planejamento estratégico, aos resultados da gestão, à gestão de riscos e à gestão orçamentária e financeira,
fato que, além de representar afronta às normas desta Corte de Contas que disciplinam, a cada exercício, a
forma e o conteúdo das peças que devem compor o processo de prestação de contas, impede a plena e
correta avaliação da gestão, pelo órgão de controle interno e pelo TCU, em relação aos aspectos para os
quais não foi apresentada a totalidade das informações;
d) fazer a recomendação constante do item 1.7;
e) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica e do parecer do
MPTCU, ao Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e à Auditoria Interna do Ministério
Público da União; e
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f) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU.
1. Processo TC-027.504/2019-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018)
1.1. Responsáveis: Andre Vinicius Espirito Santo de Almeida (471.628.481-68); Fabiana Costa
Oliveira Barreto (775.856.581-68); Leonardo Roscoe Bessa (265.536.351-53); Renato Luqueiz Salles
(471.442.541-20); Selma Leite do Nascimento Sauerbronn de Souza (183.182.741-72); Wagner de Castro
Araujo (620.527.131-15).
1.2. Órgão: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios.
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado
(SecexAdministração).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Recomendar à Auditoria Interna do Ministério Público da União que fortaleça seus processos de
trabalho de auditoria, notadamente quanto a etapa de obtenção de evidências, conforme detalhado na
instrução da unidade técnica que integra esta deliberação.
ACÓRDÃO Nº 339/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no
art. 1º, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso I, e 143, inciso I, alínea “a”, do Regimento
Interno/TCU, de acordo com o parecer emitido pelo MPTCU, em:
a) julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis Amarilis Busch Tavares (CPF
013.883.746-50), Larissa Nacif Fonseca (CPF 002.289.856-50), Márcia Pelegrini (CPF 039.677.078-90),
Marivaldo de Castro Pereira (CPF 283.374.108-17) e Renata Barreto Preturlan (CPF 352.160.148-02),
dando-lhes quitação, com fundamento nos arts. 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os
arts. 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU;
b) julgar regulares as contas dos responsáveis Alessandro de Oliveira Soares (258.953.288-14); Anna
Cláudia Pardini Vazzoler (CPF 249.870.948-78), Estellamaris Postal (CPF 734.224.440-68), Flávio Crocce
Caetano (CPF 148.112.678-42), Frederico de Morais Andrade Coutinho (CPF 061.389.086- 86), Gabriel
de Carvalho Sampaio (CPF 314.589.098-08), Kelly Oliveira de Araújo (CPF 857.489.271-87), Marcela
Saldanha dos Anjos (CPF 715.646.401-91), Mychelle Celeste Rabelo de Sa (818.717.591-53), Orlando
José Soares de Freitas (460.610.027-34), Orlando Magalhaes da Cunha (471.452.851-34), Patrícia Lamego
Teixeira Soares (CPF 279.719.611-20), Paulo Abrão Pires Júnior (CPF 003.029.806-79), Rafael Luiz
Azevedo Almeida (065.371.456-43), Raphael Carvalho da Silva (013.272.483-95), Rodrigo Oliveira de
Faria (CPF 007.540.626-86), Rogério Guimarães (CPF 443.955.310-91) e Valéria Grilanda Rodrigues
Paiva (CPF 480.221.791-91), dando-lhes quitação plena, nos termos dos artigos 16, inciso I, 17, e 23, inciso
I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU;
c) dar ciência à Secretaria-Executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública sobre as seguintes
impropriedades, verificadas no exercício de 2014, com vistas à adoção de providências internas que
previnam outras semelhantes:
c.1) não publicação, no relatório de gestão, da descrição sintética dos planos estratégico, tático e/ou
operacional que orientam a atuação das unidades jurisdicionadas, o que afronta o disposto no anexo II,
subitem 5.1, alínea “a”, da DN TCU 134/2013; e
c.2) contratação de empresa especializada para prestação de serviços de técnico em secretariado,
secretariado executivo e secretariado executivo bilíngue, em afronta ao disposto no art. 1º, §2º, do então
vigente Decreto 2.271/1997, revogado pelo Decreto 9.507/2018, que traz igual dispositivo no art. 3°, inciso
IV;
d) fazer as determinações especificadas nos itens 1.7 e 1.8;
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e) dar ciência desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica e do parecer do
MPTCU, ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, à Comissão de Anistia do Ministério da Mulher, da
Família e dos Direitos Humanos e ao Sr. Paulo Roberto Manes;
f) arquivar os autos, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU.
1. Processo TC-027.940/2015-2 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2014)
1.1. Responsáveis: Alessandro de Oliveira Soares (258.953.288-14); Amarilis Busch Tavares (CPF
013.883.746-50); Anna Cláudia Pardini Vazzoler (249.870.948-78); Estelamaris Postal (734.224.440-68);
Flavio Crocce Caetano (148.112.678-42); Frederico de Morais Andrade Coutinho (061.389.086-86);
Gabriel de Carvalho Sampaio (CPF 314.589.098-08); Kelly Oliveira de Araujo (857.489.271-87); Larissa
Nacif Fonseca (CPF 002.289.856-50); Marcela Saldanha dos Anjos (715.646.401-91); Marivaldo de Castro
Pereira (283.374.108-17); Mychelle Celeste Rabelo de Sa (818.717.591-53); Márcia Pelegrini
(039.677.078-90); Orlando José Soares de Freitas (460.610.027-34); Orlando Magalhaes da Cunha
(471.452.851-34); Patrícia Lamego Teixeira Soares (279.719.611-20); Paulo Abrao Pires Junior
(003.029.806-79); Rafael Luiz Azevedo Almeida (065.371.456-43); Raphael Carvalho da Silva
(013.272.483-95); Renata Barreto Preturlan (CPF 352.160.148-02); Rodrigo Oliveira de Faria
(007.540.626-86); Rogério Guimarães (443.955.310-91); Valeria Grilanda Rodrigues Paiva (480.221.79191).
1.2. Órgão: Secretaria Executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública
(SecexDefesa).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinar ao Ministério da Defesa que, com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/1992, c/c art.
251 do Regimento Interno/TCU, observado o art. 46 da Lei 8.112/1990, obtenha o ressarcimento dos
valores indevidamente recebidos pelo Sr. Paulo Roberto Manes no período compreendido entre 23/10/2017
(data da publicação da Portaria MJ 875/2017) e a data em que os valores nela fundamentados foram
efetivamente implementados no contracheque do anistiado político (referências: Acórdão 3.127/2011TCU-Plenário, mantido em seus exatos termos pelo Acórdão 3.613/2013-TCU-Plenário).
1.8. Determinar à Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública
(SecexDefesa) que:
1.8.1. monitore o cumprimento da determinação especificada no item 1.7;
1.8.2. autue processo de representação com o objetivo de:
1.8.2.1. apurar responsabilidades pelos atrasos verificados no Ministério da Justiça e Segurança
Pública no cumprimento do Acórdão 3.127/2011-TCU-Plenário, mantido pelo Acórdão 3.613/2013-TCUPlenário, bem como no que se refere ao Ministério da Defesa, no cumprimento da Portaria 875/2017,
emitida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública;
1.8.2.2. avaliar a regularidade dos procedimentos de formação do custo estimado da contratação
referentes ao Pregão para Registro de Preços 40/2013, processo 08020.005930/2013-56, conduzido pela
Secretaria Executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública, bem como do valor dos contratos dele
decorrentes.
ACÓRDÃO Nº 340/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no
art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea “b”, e 218 do Regimento Interno/TCU, e com o
Acórdão 644/2005-TCU-Plenário, de acordo com o parecer emitido pelo Ministério Público junto ao TCU,
em
a) expedir quitação a Herbert Brandão Lago (050.066.513-34), diante do recolhimento integral da
multa que lhe foi aplicada pelo Acórdão 5.289/2013-TCU-2ª Câmara (peça 29);
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b) reconhecer, a favor de Herbert Brandão Lago, crédito decorrente do pagamento a maior da multa
imputada pelo Acórdão 5.289/2013-TCU-2ª Câmara, conforme consta no demonstrativo acostado na peça
126;
c) informar ao responsável que a devolução dos valores pode ser requerida ao TCU, por meio de
petição administrativa, com a indicação dos dados bancários para o respectivo depósito, na forma da
Portaria Conjunta Segecex-Segedam 1, de 28/5/2014; e
d) encaminhar cópia da presente deliberação ao responsável.
1. Processo TC-019.549/2011-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL)
1.1. Responsáveis: Fundação de Desenvolvimento e Apoio à Pesquisa, Ensino e Extensão - Fundape
(02.770.565/0001-83); Herbert Brandão Lago (050.066.513-34); Pedro Leopoldino Ferreira Filho
(073.219.103-34).
1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal do Piauí.
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo.
1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 341/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no
art. 143, inciso V, alínea “d”, do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência
predominante do Tribunal de Contas da União, em retificar, por inexatidão material, o item 9.2 do Acórdão
6.718/2018-TCU-1ª Câmara, prolatado na Sessão de 17/7/2018 – Ordinária, mantendo-se inalterados os
demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
Onde se lê:
“9.2. condenar os responsáveis indicados no subitem anterior ao pagamento (...).”
Leia-se:
“9.2. condenar, solidariamente, os responsáveis indicados no subitem anterior ao pagamento (...).”
1. Processo TC-029.667/2017-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL)
1.1. Responsáveis: Associação Educacional e Cultural Paulo Freire de Minas Gerais
(04.240.443/0001-00); Corina Ilda da Silva Ferreira (046.202.006-11).
1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal.
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo.
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE).
1.6. Representação legal: Adam Luiz Alves Barra (OAB/DF 19.786) e outros.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 342/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 1º, inciso I, da Lei 8.443/1992,
c/c os arts. 143, inciso V, alínea “a”, 201, § 3º, e 212 do Regimento Interno/TCU, ACORDAM, por
unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em:
a) arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, ante a ausência de
pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; e
b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à responsável
e ao Fundo Nacional de Saúde.
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1. Processo TC-033.957/2019-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL)
1.1. Responsável: Hildegardes Gomes de Medeiros Borges (308.768.933-53).
1.2. Órgão: Secretaria Municipal de Saúde do Município de Picos/PI.
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo.
1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 343/2020 - TCU - 1ª Câmara
Trata-se de monitoramento da determinação constante do item 1.6 do Acórdão 11.162/2017-TCU-1
ª Câmara, que determinou ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) que apurasse os
indícios de irregularidades constantes na execução do Termo de Compromisso PAC2 8505/2014, firmado
com o Município de Nazaré da Mata/PE.
Considerando que as informações constantes dos autos evidenciam que a obra correspondente ao
objeto pactuado se encontra ainda inacabada, inobstante inúmeras prorrogações de prazo concedidas por
aquele Fundo;
Considerando que não há informações acerca da adoção de providências pelo órgão concedente para
apurar as irregularidades em questão;
Considerando que compete ao FNDE apurar os fatos tratados nestes autos e propor as medidas que
entender mais convenientes ao deslinde do caso;
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 143, inciso III, e 243, do Regimento Interno/TCU, em:
a) considerar não cumprida a determinação constante do item 1.6 do Acórdão 11.162/2017-TCU-1 ª
Câmara;
b) fazer a determinação especificada no item 1.7; e
c) encaminhar cópia desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).
1. Processo TC-004.832/2018-3 (MONITORAMENTO)
1.1. Responsável: Carlos Alberto Decotelli da Silva (370.949.717-53).
1.2. Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo.
1.4. Representante do Ministério Público: não atuou.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, com fundamento no art. 250,
inciso II, do RI/TCU, c/c art. 4º, § 4º, da Instrução Normativa – TCU 71/2012, que, no prazo de 60 dias,
conclua a análise da prestação de contas referente ao Termo de Compromisso PAC2 8505/2014,
apresentando as providências adotadas ou em curso, caso se confirmem as irregularidades tratadas nos
presentes autos, especialmente no que se refere a existência de obras inacabadas e os prejuízos delas
decorrentes.
ACÓRDÃO Nº 344/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no
art. 38, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 232, §2º, 235, caput e parágrafo
único, do Regimento Interno/TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em:
a) não conhecer a presente documentação como representação, eis que ausentes os requisitos de
admissibilidade previstos no RITCU;
b) dar ciência desta deliberação ao representante; e
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c) arquivar o presente processo.
1. Processo TC-000.230/2020-0 (REPRESENTAÇÃO)
1.1. Órgão: Prefeitura Municipal de União da Vitória – PR.
1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo.
1.3. Representante do Ministério Público: não atuou.
1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana).
1.5. Representação legal: não há.
1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 345/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235, caput, e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno
do TCU, c/c o art. 35, inciso IV, da Resolução-FNDE 26/2013, de acordo com o parecer emitido nos autos,
em:
a) conhecer desta representação, eis que satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no
Regimento Interno do TCU;
b) encaminhar, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, cópia das peças 1, 2, 5 e 7 a 20
destes autos, bem como desta deliberação;
c) encaminhar cópia deste Acórdão, acompanhado da instrução da unidade técnica, à representante;
e
d) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do RI/TCU.
1. Processo TC-005.463/2018-1 (REPRESENTAÇÃO)
1.1. Interessada: Maria Aparecida Ferreira Lima (466.056.653-68).
1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Igarapé – MG.
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo.
1.4. Representante do Ministério Público: não atuou.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 346/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235, caput, e 237, inciso IV e parágrafo único, do Regimento Interno do
TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em:
a) conhecer desta representação, eis que satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no
Regimento Interno do TCU;
b) encaminhar, ao Ministério da Saúde, cópia das peças 1 e 5 destes autos, bem como deste Acórdão;
c) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Tribunal de
Contas do Estado do Amazonas; e
d) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do RI/TCU.
1. Processo TC-013.437/2019-4 (REPRESENTAÇÃO)
1.1. Órgão: Prefeitura Municipal de Anamã – AM.
1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo.
1.3. Representante do Ministério Público: não atuou.
1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente
(SecexAgroAmbiental).
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1.5. Representação legal: não há.
1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 347/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235, caput e parágrafo único, e 237, inciso VII e parágrafo único, do
Regimento Interno do TCU, c/c o art. 81, inciso I, da Lei 8.443/1992, de acordo com o parecer emitido nos
autos, em:
a) não conhecer a presente documentação como representação por não atender os requisitos de
admissibilidade previstos no art. 103, § 1º, da Resolução TCU 259/2014;
b) dar ciência desta decisão ao representante; e
c) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do RI/TCU.
1. Processo TC-040.674/2019-3 (REPRESENTAÇÃO)
1.1. Órgão: Presidência da República (vinculador).
1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo.
1.3. Representante do Ministério Público: não atuou.
1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado
(SecexAdministração).
1.5. Representação legal: não há.
1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 348/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235, caput e parágrafo único, e 237, inciso VII e parágrafo único, do
Regimento Interno do TCU, c/c o art. 113, § 1º, da Lei 8.666/1993, de acordo com o parecer emitido nos
autos, em:
a) não conhecer a presente documentação como representação, por não atender aos requisitos de
admissibilidade previstos no art. 103, § 1º, da Resolução TCU 259/2014;
b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à
representante; e
c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.
1. Processo TC-040.848/2019-1 (REPRESENTAÇÃO)
1.1. Entidade: Hospital Universitário Júlio Muller da FUFMT – Ebserh.
1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo.
1.3. Representante do Ministério Público: não atuou.
1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog).
1.5. Representação legal: não há.
1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
RELAÇÃO Nº 1/2020 – 1ª Câmara
Relator – Ministro-Substituto ANDRÉ LUÍS DE CARVALHO
ACÓRDÃO Nº 349/2020 - TCU – 1ª Câmara
Considerando que se trata, no presente momento, de embargos de declaração opostos pelo Centro de
Estudos, Promoção e Desenvolvimento de Mercados (Instituto Mercadológico das Américas – IMA-DF) e
por Luiz Antônio de Passos Curado, como então presidente dessa instituição (gestão: 2004 a 2011), em face
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do Acórdão 10.418/2019 proferido pela 1ª Câmara do TCU, ao julgar a tomada de contas especial instaurada
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) em desfavor dos ora embargantes diante
da total impugnação dos dispêndios inerentes ao Convênio nº 723500/2009 destinado a apoiar o projeto de
fortalecimento e integração em rede e a capacidade gerencial das cooperativas no Mato Grosso do Sul;
Considerando que os ora embargantes opuseram os seus embargos à Peça 101 apresentando, em
suma, as seguintes alegações: (a) o aludido acórdão teria incorrido em erro material, ao desconsiderar que
o comprovante de pagamento da sétima parcela à Fundação Dom Cabral estaria acostado aos autos; (b) o
referido acórdão teria sido contraditório, ao reconhecer a possibilidade de contratação de profissional para
executar a ação intitulada como “Estrutura Legal e Suporte Jurídico”, mas considerar irregular a contratação
do Escritório Renato Oliveira Ramos Advogados Associados; e (c) o Mapa teria cerceado o direito de defesa
ao juntar aos autos apenas a parte da documentação existente no processo administrativo interno e ao não
produzir as provas solicitadas pelos ora embargantes;
Considerando, todavia, que o prazo legal para interposição de embargos de declaração seria de dez
dias, nos termos do art. 34, § 1º, da Lei 8.443, de 1992, contados na forma prevista pelo art. 30 dessa lei;
Considerando que foi identificada a impossibilidade de notificação do representante legal a respeito
do aludido Acórdão 10.418/2019, pois teria se mudado para outro endereço profissional diverso do indicado
na procuração juntada aos autos (Peça 98), devendo o referido prazo de dez dias ser contado a partir da
publicação do aludido acórdão no Diário Oficial da União (DOU), nos termos do art. 30 da referida lei;
Considerando que os presentes embargos de declaração teriam sido intempestivamente interpostos
em 5/11/2019 (Peça 101), ou seja, despois do transcurso de vinte dias após a publicação do aludido Acórdão
10.418/2019 no DOU de 16/10/2019 (Seção 1, fl. 114) e o transcurso de doze dias após a comunicação de
alteração de endereço profissional feita ao TCU, em 24/10/2019 (Peça 99);
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ACORDAM, por
unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso IV, alínea “b”, do Regimento Interno do TCU, em não
conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Sr. Luiz Antônio de Passos Curado e pelo Centro de
Estudos, Promoção e Desenvolvimento de Mercados (Instituto Mercadológico das Américas – IMA-DF)
em face do Acórdão 10.418/2019-TCU-1ª Câmara, por serem intempestivos, não atendendo, assim, aos
requisitos de admissibilidade previstos no art. 34, § 1º, da Lei 8.443, de 1992 e no art. 287, § 1º, do
Regimento Interno do TCU, e determinar que a unidade dê ciência desta deliberação aos interessados:
1. Processo TC-018.144/2014-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL).
1.1. Responsáveis: Centro de Estudos, Promoção e Desenvolvimento de Mercados (CNPJ
08.436.467/0001- 90); Flávio Henrique Boechat de Aguiar (CPF 455.039.231-20); Luiz Antônio de Passos
Curado (CPF 183.637.331-72).
1.2. Embargante: Luiz Antônio de Passos Curado (CPF 183.637.331-72) e Centro de Estudos,
Promoção e Desenvolvimento de Mercados (Instituto Mercadológico das Américas – IMA-DF.
1.3. Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (vinculador).
1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho.
1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho em substituição ao
Ministro Walton Alencar Rodrigues, por força da Portaria TCU n.º 280, de 13/9/2019.
1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente
(SecexAgroAmbiental).
1.8. Representação legal: Russielton Sousa Barroso Cipriano (OAB/DF 41213), entre outros,
representando Luiz Antônio de Passos Curado (Peça 47).
1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
RELAÇÃO Nº 1/2020 – 1ª Câmara
Relator – Ministro-Substituto WEDER DE OLIVEIRA
ACÓRDÃO Nº 350/2020 - TCU - 1ª Câmara
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Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento
nos arts. 1º, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 7º, I, da Resolução TCU 206/2007, no art. 260, § 5º, do
RI/TCU, na forma do art. 143, V, a, do RI/TCU, e de acordo com o parecer emitido pelo MP/TCU,
ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado o exame de mérito do ato de concessão de
aposentadoria a seguir relacionado, por perda de objeto, motivado pelo falecimento do beneficiário.
1. Processo TC-012.761/2019-2 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessado: Almir Carneiro Monteiro (028.382.813-72)
1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Obras Contra As Secas
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 351/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento
nos arts. 1º, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1º, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do
RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade,
em considerar legal e determinar o registro do ato de concessão de aposentadoria a seguir relacionado:
1. Processo TC-018.796/2019-2 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessado: Enebis Cortes de Souza (478.973.507-97).
1.2. Órgão: Ministério da Saúde (vinculador).
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 352/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento
nos arts. 1º, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 7º, I, da Resolução TCU 206/2007, no art. 260, § 5º, do
RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos
autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado o exame de mérito do ato de concessão
de aposentadoria a seguir relacionado, por perda de objeto, motivado pelo falecimento do beneficiário.
1. Processo TC-032.447/2019-1 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessado: Luis Claudio Vianna dos Santos (184.974.701-68).
1.2. Órgão: Ministério de Minas e Energia (vinculador).
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 353/2020 - TCU - 1ª Câmara
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Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento
nos arts. 1º, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1º, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do
RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade,
em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados:
1. Processo TC-038.507/2019-6 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Joel Inocêncio Lima Filho (076.538.834-00); Maria Bárbara Fulgêncio Soares
(734.611.136-20); Maria Odete Alves Pereira (542.548.926-91); Rejane Maria Leite (408.708.476-00);
Roberto Soares Costa (730.077.736-87).
1.2. Entidade: Superintendência Estadual da Funasa Em Minas Gerais.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 354/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento
nos arts. 1º, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1º, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do
RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade,
em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados:
1. Processo TC-038.511/2019-3 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Carlos Alberto de Oliveira (345.400.596-53); Maria de Jesus Lopes da Silva
(202.356.156-68); Miriam Fatima dos Santos (462.805.456-87); Neuza Martins de Freitas (421.354.51649); Vagner Antonio Santos Pereira (375.139.316-15).
1.2. Entidade: Gerência Executiva do INSS - Belo Horizonte/MG - INSS/MPS.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 355/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento
nos arts. 1º, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1º, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do
RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade,
em considerar legal e determinar o registro do ato de concessão de aposentadoria a seguir relacionado:
1. Processo TC-038.524/2019-8 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessado: Maria Helena de Barros (034.400.103-25).
1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Ceará.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 356/2020 - TCU - 1ª Câmara
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Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento
nos arts. 1º, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1º, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do
RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade,
em considerar legal e determinar o registro do ato de concessão de aposentadoria a seguir relacionado:
1. Processo TC-038.532/2019-0 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessado: Valdeberto Nascimento da Luz (117.772.301-87).
1.2. Entidade: Universidade Federal de Goiás.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 357/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento
nos arts. 1º, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1º, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do
RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade,
em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados:
1. Processo TC-038.550/2019-9 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Joana D Arc Gurgel Pereira (151.044.001-15); Joana D Arc de Souza Gomes
(819.388.377-20); Joao Batista Ramos (035.634.378-23); Jorge Penna Silva (059.410.401-72); Jose
Domingos da Silva (065.073.281-20); Jose Lucio Jacobi Vianna (251.678.550-04); Jose Soares Miranda
(559.676.397-72); Jose de Jesus Mendes (051.269.402-87); José Ulysses de Souza Monteiro de Castro dos
Santos (607.717.127-15); Leila Fatima Portugal Ribeiro (279.842.141-15).
1.2. Órgão: Advocacia-geral da União.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 358/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento
nos arts. 1º, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 7º, I, da Resolução TCU 206/2007, no art. 260, § 5º, do
RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos
autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado o exame de mérito dos atos de concessão
de aposentadoria a seguir relacionados, por perda de objeto.
1. Processo TC-038.572/2019-2 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Plinio Thedim Costa (045.554.307-00); Roberto da Silva Oliveira (079.686.39468); Rosemir Gomes de Souza (015.639.552-53); Tarcisio Jose Carlos Nogueira (110.307.476-87).
1.2. Entidade: Banco Central do Brasil.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
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1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 359/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento
nos arts. 1º, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 7º, I, da Resolução TCU 206/2007, no art. 260, § 5º, do
RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos
autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado o exame de mérito dos atos de concessão
de aposentadoria a seguir relacionados, por perda de objeto, motivado pelo falecimento dos beneficiários.
1. Processo TC-038.578/2019-0 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Humberto Cesar Ribeiro Barreto (125.455.897-72); Jales Silvério Borges
(035.383.701-68); Manoel Raimundo de Sousa (114.885.141-00).
1.2. Órgão: Secretaria Especial de Editoração e Publicação do Senado Federal
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 360/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento
nos arts. 1º, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 7º, I, da Resolução TCU 206/2007, no art. 260, § 5º, do
RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos
autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado o exame de mérito do ato de concessão
de aposentadoria a seguir relacionado, por perda de objeto, motivado pelo falecimento do beneficiário.
1. Processo TC-038.580/2019-5 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessado: Luiz Gonçalves Júnior (230.709.279-04).
1.2. Entidade: Gerência Executiva do INSS - Joinville/SC - INSS/MPS.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 361/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento
nos arts. 1º, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 7º, I, da Resolução TCU 206/2007, no art. 260, § 5º, do
RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos
autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado o exame de mérito do ato de concessão
de aposentadoria a seguir relacionado, por perda de objeto.
1. Processo TC-038.595/2019-2 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessada: Maria de Fatima Miranda da Silva Barros (210.912.509-87).
1.2. Entidade: Gerência Executiva do INSS - Sorocaba/SP – INSS/MPS.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
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1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 362/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento
nos arts. 1º, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 7º, I, da Resolução TCU 206/2007, no art. 260, § 5º, do
RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos
autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado o exame de mérito do ato de concessão
de aposentadoria a seguir relacionado, por perda de objeto, motivado pelo falecimento da beneficiária.
1. Processo TC-038.599/2019-8 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessada: Maria de Jesus Lopes da Silva (202.356.156-68).
1.2. Entidade: Gerência Executiva do INSS - Belo Horizonte/MG - INSS/MPS.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 363/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento
nos arts. 1º, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 7º, I, da Resolução TCU 206/2007, no art. 260, § 5º, do
RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos
autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado o exame de mérito do ato de concessão
de aposentadoria a seguir relacionado, por perda de objeto, motivado pelo falecimento da beneficiária.
1. Processo TC-038.602/2019-9 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessado: Maria Aparecida Leles Garcia (197.948.786-34).
1.2. Entidade: Gerência Executiva do INSS - Poços de Caldas/MG - INSS/MPS
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 364/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento
nos arts. 1º, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 7º, I, da Resolução TCU 206/2007, no art. 260, § 5º, do
RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos
autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado o exame de mérito dos atos de concessão
de aposentadoria a seguir relacionados, por perda de objeto.
1. Processo TC-038.603/2019-5 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Genesio Almeida da Silva (008.502.094-04).
1.2. Entidade: Grupo Executivo Para Extinção do Dner - MT (em Liquidação)
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).

148
Tribunal de Contas da União
Secretaria das Sessões

1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 365/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento
nos arts. 1º, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 7º, I, da Resolução TCU 206/2007, no art. 260, § 5º, do
RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos
autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado o exame de mérito dos atos de concessão
de aposentadoria a seguir relacionados, por perda de objeto.
1. Processo TC-038.604/2019-1 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Celia Lima Fernandes (211.633.913-87); Luiz Gonzaga de Souza (019.293.21449); Marne Pinheiro Magalhaes (005.198.395-87); Yone Pereira Repsold (199.699.100-00).
1.2. Entidade: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 366/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento
nos arts. 1º, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 7º, I, da Resolução TCU 206/2007, no art. 260, § 5º, na
forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos,
ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado o exame de mérito do ato de concessão de
aposentadoria a seguir relacionado, por perda de objeto, motivado pelo falecimento do beneficiário.
1. Processo TC-038.608/2019-7 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessado: Oldemiro Xavier de Souza (146.659.485-34).
1.2. Órgão: Diretoria do Pessoal Civil da Marinha.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 367/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento
nos arts. 1º, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 7º, I, da Resolução TCU 206/2007, no art. 260, § 5º, do
RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos
autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado o exame de mérito do ato de concessão
de aposentadoria a seguir relacionado, por perda de objeto, motivado pelo falecimento do beneficiário.
1. Processo TC-038.623/2019-6 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessado: Ney Rodrigues de Faria (051.218.847-53).
1.2. Entidade: Fundação Nacional de Artes.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
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1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 368/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento
nos arts. 1º, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 7º, I, da Resolução TCU 206/2007, no art. 260, § 5º, do
RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos
autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado o exame de mérito do ato de concessão
de aposentadoria a seguir relacionado, por perda de objeto, motivado pelo falecimento do beneficiário.
1. Processo TC-038.631/2019-9 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessado: Pedro Vitor Carvalho da Silva Meira (031.762.150-53).
1.2. Órgão: Superior Tribunal Militar.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 369/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento
nos arts. 1º, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 7º, I, da Resolução TCU 206/2007, no art. 260, § 5º, do
RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos
autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado o exame de mérito dos atos de concessão
de aposentadoria a seguir relacionados, por perda de objeto.
1. Processo TC-038.639/2019-0 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Antonio Waldir de Mendonça (103.951.641-68); Aurea Lucia da Costa
(584.362.868-04); Carlos Alberto Barbosa (076.562.388-91); Carlos Alberto de Freitas Avallone
(032.772.268-16); Marisa Nazareth dos Anjos Vaz Lobo (675.142.278-49).
1.2. Órgão: Justiça Federal de 1º e 2º Graus da 3ª Região/SP.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 370/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento
nos arts. 1º, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 7º, I, da Resolução TCU 206/2007, no art. 260, § 5º, do
RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos
autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado o exame de mérito dos atos de concessão
de aposentadoria a seguir relacionados, por perda de objeto, motivado pelo falecimento do beneficiário.
1. Processo TC-038.675/2019-6 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Maria Marcia Imenes Ishida (936.048.238-20); Nelson Jorge Dario (360.089.82991).
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1.2. Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 371/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento
nos arts. 1º, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1º, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do
RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade,
em considerar legal e determinar o registro do ato de concessão de aposentadoria a seguir relacionado:
1. Processo TC-039.048/2019-5 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessado: José Cosma (075.014.045-34).
1.2. Entidade: Universidade Federal da Bahia.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações:
1.7.1. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) que corrija o fundamento legal do
ato no Sistema de Apreciação e Registro de Atos de Admissão e Concessões (Sisac), nos termos do art. 6º,
§ 1º, II, da Resolução TCU 206/2007.
ACÓRDÃO Nº 372/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento
nos arts. 1º, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1º, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do
RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade,
em considerar legal e determinar o registro do ato de admissão de pessoal a seguir relacionado:
1. Processo TC-007.711/2019-0 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Anna Paula Castro Nunes Terrigno (006.331.857-10).
1.2. Entidade: Fundação Oswaldo Cruz.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 373/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento
nos arts. 1º, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1º, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do
RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade,
em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados:
1. Processo TC-024.745/2019-7 (ATOS DE ADMISSÃO)
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1.1. Interessados: Alencar Alan da Silva Alves (119.565.554-12); Antonio Pereira de Medeiros
Junior (088.214.634-35); Hersley Richard Monteiro de Andrade (125.930.384-54); Jose Matheus de Lima
Alves (126.050.104-30); Paulo Henrique Lima de Medeiros (705.986.514-46); Pedro Henrique Estevam de
Lemos (703.237.944-32); Rafael Januario da Silva (130.511.274-18); Rafael da Silva Solonio
(124.122.804-36); Rodrigo Gomes Duarte (700.959.914-92); Thiago Varela de Andrade (704.658.684-52).
1.2. Órgão: Ministério da Defesa-comando da Aeronáutica (vinculador).
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 374/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento
nos arts. 1º, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1º, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do
RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade,
em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados:
1. Processo TC-024.853/2019-4 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Adrian Maia Miranda (700.421.474-50); Adriano Gomes dos Santos
(112.914.859-96); Leonardo Campos dos Reis (169.732.047-32); Maria Eduarda Almeida Goncalves
(087.314.334-56); Matheus Dornellas de Carvalho (118.647.227-89); Matheus Felipe Evangelista Oliveira
Santos (182.626.377-20); Matheus de Matos Mesquita (168.992.727-50); Patrik Jose do Nascimento
Moreira (119.352.556-06); Pedro Arthur Batista Alfim (118.327.046-10); Pedro Henrique Vieira Tibirica
(136.043.607-30).
1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica (vinculador).
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 375/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento
nos arts. 1º, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1º, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do
RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade,
em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados:
1. Processo TC-027.496/2019-8 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Renato Antonio Teles (331.911.168-00); Ricardo Ferreira dos Santos
(282.538.068-76); Ricardo Ramos (312.157.228-85); Ricardo Silva Simioni (402.053.248-60); Richardson
Raphael Caparroz (270.138.998-44); Roberto Carlos de Souza (283.395.918-43); Roberto Dias da Costa
(106.918.428-41); Robison Pereira de Godoy (154.842.838-84); Robson Tomaz da Silva (159.665.018-40);
Rocibel Monge Junior (267.127.158-14).
1.2. Entidade: Diretoria Regional da ECT em São Paulo/Interior - DR/SPI.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
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1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 376/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento
nos arts. 1º, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5º, do RI/TCU, no art. 7º, II, da Resolução TCU
206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos
autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito
dos atos de admissão a seguir relacionados.
1. Processo TC-028.679/2019-9 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Aldemira Luciana da Silva Saraiva (009.631.263-77); Alessandro Macedo Aragao
(753.175.323-53); Amanda Pereira de Oliveira Cerqueira (033.162.003-04); Ana Cleia Targino dos Santos
(055.283.674-50); Charlis Saraiva Aristimunha (001.539.700-90); Daiane Eurich Colatusso (036.319.73977); Darla Viana Ramos (811.221.013-68); Dayane Arrais Lima (881.531.853-49); Denilson Rodrigues
Fonseca (966.507.960-34); Fabiola Kelly da Silva Ribeiro (003.614.163-18); Felipe Donato Ferreira
(975.153.100-49); Felismina Maria Pereira (766.618.573-15); Fernanda Karla Santos da Silva Dantas
(026.568.734-95); Fernanda Marcia Aguiar de Oliveira (286.703.703-44); Fernanda Vieira de Andrade
Prado (039.272.084-18); Fernando Antonio Costa Anunciacao (660.851.363-15); Monique Kelly Viegas
Araujo (003.919.783-22); Nayara Elaine Alves da Costa (028.149.051-12); Nelio Jose da Silva Nunes
(086.224.956-20); Noemi de Melo Faria (145.953.971-00).
1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 377/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento
nos arts. 1º, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1º, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do
RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade,
em considerar legal e determinar o registro do ato de admissão de pessoal a seguir relacionado:
1. Processo TC-030.296/2019-6 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Monica Michelle Braz Fernandes (052.979.494-24).
1.2. Órgão: Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 378/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento
nos arts. 1º, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1º, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do
RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade,
em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados:
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1. Processo TC-033.024/2019-7 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Daniel Carlos Santos da Silva (069.054.289-57); Fabiane Roso Canei
(039.149.879-79); Sergio Inacio Gomes (390.262.729-87).
1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 379/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento
nos arts. 1º, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1º, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do
RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade,
em considerar legal e determinar o registro do ato de admissão de pessoal a seguir relacionado:
1. Processo TC-033.032/2019-0 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Luciana Evelin Inacio Alvim de Rezende Fraga (951.372.381-04).
1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 380/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento
nos arts. 1º, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1º, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do
RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade,
em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados:
1. Processo TC-033.098/2019-0 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Cristiane Martinez Pereira (640.524.350-87); Luiza Azevedo Lopez (025.831.70007).
1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 381/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento
nos arts. 1º, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5º, do RI/TCU, no art. 7º, II, da Resolução TCU
206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos
autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito
do ato de admissão a seguir relacionado.
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1. Processo TC-034.446/2019-2 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Jamille Macedo Oliveira Santos (047.214.005-19).
1.2. Entidade: Universidade Federal do Recôncavo da Bahia.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 382/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento
nos arts. 1º, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5º, do RI/TCU, no art. 7º, II, da Resolução TCU
206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos
autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito
dos atos de admissão a seguir relacionados.
1. Processo TC-034.612/2019-0 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Ademir Caitano de Souza (180.456.198-30); Aguinaldo dos Santos Pereira
(147.659.748-04); Carlos Antonio Cordeiro (014.712.098-57); Carlos Jose Jones (014.334.518-40); Cassia
Aparecida Fumiko Terada (066.624.648-30); Edson Andre da Silva (156.777.738-40); Elton Costa Siqueira
(259.534.148-03); Geraldo Alfredo de Abrantes (006.116.788-61); Isabel Cristina da Silva (140.745.06890); Jose Ediberto Celestino dos Santos (043.100.168-55); Laercio Prata do Carmo (039.817.108-43);
Lucimar dos Santos (035.974.248-30); Luis Antonio Ramos Cunha (257.674.258-09); Luiz Lisboa dos
Santos (122.495.018-66); Marcio Aparecido Ferreira (034.976.168-00); Maria Antonia Santiago Rodrigues
(172.665.288-28); Mario Augusto da Silva (042.854.518-16); Mauricio Amadio (010.920.918-40);
Rosalino Pistilli (007.697.238-02); Wellington Francisco de Lima (278.746.798-90).
1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 383/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento
nos arts. 1º, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5º, do RI/TCU, no art. 7º, II, da Resolução TCU
206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos
autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito
dos atos de admissão a seguir relacionados.
1. Processo TC-034.641/2019-0 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Angelo Jose Menezes Silvino (071.931.214-05); Gabriela Regina Gonzaga Rabelo
(075.661.384-13); Giovanna Karinny Pereira Cruz (076.915.924-93); Rafaella Mayana Alves Almeida
Cardins (076.941.824-40).
1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
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1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 384/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento
nos arts. 1º, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5º, do RI/TCU, no art. 7º, II, da Resolução TCU
206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos
autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito
dos atos de admissão a seguir relacionados.
1. Processo TC-034.899/2019-7 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Adauto Manco Leal (261.354.007-97); Carlos Alberto da Silva Lima
(024.726.927-14); Daniel Soares de Carvalho (032.996.917-08); Daniela Felipe Camarinha de Almeida
(028.615.117-02); Debora Rosana Ribeiro Penido Araujo (035.696.376-46); Elisangela Batista Vieira
(163.842.678-37); Felipe Porto Goncalves (079.743.547-63); Leonardo Von Kriiger Pedroza de Andrade
(080.734.267-06); Liciane Schunemann (908.202.400-44); Lucas Ricardo Varao (276.139.348-10); Luis
Fernando Marques Samico (850.636.497-34); Luiz Carlos Salustiano dos Santos (802.055.937-04);
Maclaudio Marcelino de Barros (082.357.467-94); Maria de Fatima Silva Facchinetti (339.715.367-00);
Paulo Sergio Costa de Azevedo (463.714.277-68); Sivaldo Aparecido Picolo (158.904.858-06); Sonia
Balmant Emerique de Souza (071.885.807-74).
1.2. Órgão/Entidade: Centrais Elétricas Brasileiras S.A..
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 385/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento
nos arts. 1º, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5º, do RI/TCU, no art. 7º, II, da Resolução TCU
206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos
autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito
do ato de admissão a seguir relacionado.
1. Processo TC-035.050/2019-5 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Arlesson Oliveira Santos (004.065.672-12).
1.2. Entidade: Universidade Federal de Roraima.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 386/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento
nos arts. 1º, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5º, do RI/TCU, no art. 7º, II, da Resolução TCU
206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos
autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicados por perda de objeto o exame de mérito
dos atos de admissão a seguir relacionados.
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1. Processo TC-035.313/2019-6 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Andrea Lorena de Freitas (008.648.490-79); Angelo Reus Martins de Oliveira
(453.502.720-04); Bruna Donida (018.437.600-96); Carmem Lucia Alves Bueno (674.796.690-20);
Daniela Aparecida Beranger (168.745.358-62); Debora Pereira Gomes (008.104.420-86); Erica de Mello
Vieira (033.000.380-14); Fernanda Arbelo Ribas (920.602.420-53); Francielly Fernandes da Rosa
(025.484.060-40); Joselita Machado Emerixe (005.600.930-55); Julio Antonio Baisch da Silva
(811.361.960-72); Leonardo de Oliveira Goncalves (016.024.920-18); Marcos Daniel de Oliveira
(003.612.660-81); Maria Luisa Pereira de Oliveira (508.084.000-53); Mariana Mattia Correa Bagatini
(025.828.510-94); Marivoni Teixeira Bossle (815.981.220-53); Natalia Goncalves Landgraf (005.223.74000); Rafael Fonseca da Silva (961.847.600-68); Susane de Araujo Kishi (041.103.655-62); Viviane Ventura
Franco (001.092.540-66)
1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 387/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento
nos arts. 1º, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5º, do RI/TCU, no art. 7º, II, da Resolução TCU
206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos
autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito
dos atos de admissão a seguir relacionados.
1. Processo TC-035.495/2019-7 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Aliny Patricia Flauzino Pires (105.909.137-27); Desenir Adriano Pedro
(121.525.317-60); Fernanda da Silva Beiroz (106.441.177-02); Gustavo Canine da Costa (095.630.98790); Manoel Carlos Pessanha Peixoto (057.381.367-13); Thayanne Antao Viegas (149.930.677-63).
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 388/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento
nos arts. 1º, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5º, do RI/TCU, no art. 7º, II, da Resolução TCU
206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos
autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito
dos atos de admissão a seguir relacionados.
1. Processo TC-035.551/2019-4 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Larissa Nataly Silva Siqueira (120.150.427-92); Pedro Henrique Jardim Santos
(056.516.097-41).
1.2. Órgão: Ministério da Saúde (vinculador).
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
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1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 389/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento
nos arts. 1º, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5º, do RI/TCU, no art. 7º, II, da Resolução TCU
206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos
autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito
dos atos de admissão a seguir relacionados.
1. Processo TC-035.726/2019-9 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Alba Cristina Miranda de Barros Alencar (054.670.937-03); Caroline Vieira de
Campos Gonzalez dos Santos (116.268.937-48).
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Fluminense.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 390/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento
nos arts. 1º, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1º, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do
RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade,
em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados:
1. Processo TC-037.469/2019-3 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Aguirres Valongo de Lira (032.133.334-92); Alexsander Costa (056.113.366-20);
Carolina Cavalcante Ferreira de Lima (091.352.344-58); Deivyson Pablo Alencar Braz (041.736.084-38);
Flavio Castro de Couto (007.804.534-76); Joao Paulo Silvino Belo da Silva (099.066.934-36); Pablo
Thiago Correia de Moura (053.893.184-12); Tassia de Sousa Pinheiro (014.187.574-70); Uitamara dos
Santos (052.731.865-52); Valdemir de Paula e Silva Junior (038.215.154-22)
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 391/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento
nos arts. 1º, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1º, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do
RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade,
em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados:
1. Processo TC-037.482/2019-0 (ATOS DE ADMISSÃO)
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1.1. Interessados: Rodolfo Luiz Amorim de Oliveira (720.594.272-15); Rodrigo Cardoso Santos
(216.671.198-77); Scheila Argollo Santos do Espirito Santo (916.353.142-91); Thabata Yaedu Okamoto
(016.742.651-66); Thiago de Almeida Reis (080.514.866-33); Vittor Batista Cavalcanti (117.784.716-76);
Viviane Arantes Perrut (119.373.427-43); Washington Luiz da Costa Filho (878.088.204-82).
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando do Exército (vinculador).
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 392/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento
nos arts. 1º, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1º, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do
RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade,
em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados:
1. Processo TC-037.505/2019-0 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Bruno Rodolfo Cupertino (700.532.001-87); Eimair Bottega Ebeling
(939.492.781-68); Eleazar Hepner (754.964.298-20); Felipe Souza Campos (009.582.261-56); George
Ferreira de Almeida (620.045.224-53); Maikel Trento (830.234.961-53); Mariane Cortat Campos Melo
(702.821.451-68); Roseli Faria (205.089.098-21); Sonia Maria de Freitas (571.339.564-20); Wanessa
Queiroz de Souza Oliveira (729.049.251-04).
1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (extinta).
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira .
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 393/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento
nos arts. 1º, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1º, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do
RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade,
em considerar legal e determinar o registro do ato de admissão de pessoal a seguir relacionado:
1. Processo TC-038.481/2019-7 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Claudia Boechat Seufitelli (105.042.377-13).
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 394/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento
nos arts. 1º, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1º, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do
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RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade,
em considerar legal e determinar o registro do ato de admissão de pessoal a seguir relacionado:
1. Processo TC-038.492/2019-9 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Marcos Vinicius Vieira dos Santos (753.775.272-91).
1.2. Órgão: Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 395/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento
nos arts. 1º, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5º, do RI/TCU, no art. 7º, II, da Resolução TCU
206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos
autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito
do ato de admissão a seguir relacionado.
1. Processo TC-038.727/2019-6 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Leticia Thais Chendynski (088.284.029-03).
1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 396/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento
nos arts. 1º, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5º, do RI/TCU, no art. 7º, II, da Resolução TCU
206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos
autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito
dos atos de admissão a seguir relacionados.
1. Processo TC-038.737/2019-1 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Aline de Souza Monteiro (008.474.231-31); Bruna Estefani Machado Barbosa
(007.602.362-16); Ewerton Rodrigues Andrade (794.144.002-49); Marcia Moreira de Souza (788.980.13272); Rogerio Savio Link (593.236.472-68).
1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 397/2020 - TCU - 1ª Câmara
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Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento
nos arts. 1º, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5º, do RI/TCU, no art. 7º, II, da Resolução TCU
206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos
autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito
dos atos de admissão a seguir relacionados.
1. Processo TC-038.773/2019-8 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Leonardo Alves Pasqua (089.564.166-64); Pedro Henrique de Omena Toledo
(074.337.504-10).
1.2. Entidade: Universidade Federal de Alagoas.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 398/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento
nos arts. 1º, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1º, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do
RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade,
em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados:
1. Processo TC-040.079/2019-8 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Alyffer Isaias Furtado (142.743.166-37); Daniel Gomes Dias (021.182.796-71);
Elizete Olario Lino (019.689.426-37); Elves Franscisco da Silva Dias (701.297.276-95); Mateus Lucas de
Assis Morais (702.210.636-33).
1.2. Órgão: Ministério da Defesa.- Comando da Aeronáutica (vinculador).
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 399/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento
nos arts. 1º, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1º, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do
RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade,
em considerar legal e determinar o registro do ato de admissão de pessoal a seguir relacionado:
1. Processo TC-040.102/2019-0 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Fernanda de Souza Costa (101.651.277-59).
1.2. Órgão: Tribunal Regional Federal da 2ª Região.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 400/2020 - TCU - 1ª Câmara
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Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento
nos arts. 1º, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1º, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do
RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade,
em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados:
1. Processo TC-040.163/2019-9 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Adriano Igo de Medeiros Silva (049.884.034-40); Amauri Ferrari Paroni
(294.575.828-88); Cybelle Assuncao dos Reis Araujo (021.876.493-69); Erllon Brito de Sousa
(846.243.373-87); Jeronimo Junqueira Junior (821.033.483-20); Jucyana Borges Amorim (012.651.58320); Lidiane Alves de Sa Torres (011.829.305-22); Sara Marcelino da Silva (008.526.364-82); Thabita
Helena Vaz (061.478.819-65); Yasmin Gabriella Cardoso dos Santos (073.912.194-44).
1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 401/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento
nos arts. 1º, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1º, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do
RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade,
em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados:
1. Processo TC-040.213/2019-6 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Alan Gregory Jenisch (837.604.150-91); Carla Michele Rech (028.248.279-20);
Carlos Renato Lucio Pinto (808.532.000-25); Felipe Bernardes Caldas (008.946.380-33); Guilherme Sperb
(018.499.880-80); Lucas Farias Silvano (075.546.359-56); Renata Lobato Schlee (548.689.040-00).
1.2. Entidade: Universidade Federal de Pelotas.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 402/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento
nos arts. 1º, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1º, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do
RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade,
em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados:
1. Processo TC-040.219/2019-4 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Maria Cristina da Silva Galvao (468.774.447-87); Monica Narciso Guimaraes
(918.608.907-25).
1.2. Órgão/Entidade: Colégio Pedro II.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
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1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 403/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento
nos arts. 1º, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1º, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do
RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade,
em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados:
1. Processo TC-040.224/2019-8 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Adnalda Santos da Silva (766.164.362-68); Nildo Pureza de Melo Neto
(016.306.462-88).
1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 404/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento
nos arts. 1º, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 5º, do RI/TCU, no art. 7º, I, da Resolução TCU
206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos
autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado o exame de mérito dos atos de concessão
de pensão civil a seguir relacionados, por perda de objeto.
1. Processo TC-011.719/2019-2 (PENSÃO CIVIL)
1.1. Interessados: Adalgisa Fernades Monte (172.118.593-34); Alvaro Teixeira Pinto (010.481.71191); Anita Pereira Domingues (815.799.939-15); Aurora Julidori Carneiro (449.979.146-49); Carlos Flach
Filho (059.053.707-53); Gerardo Francisco de Souza (465.007.237-91); Helia de Oliveira Gomes
(664.449.501-04); Hilda Maria Ramos da Rosa (566.269.089-87); Jacinto Luciano da Silva (001.977.42300); Maria Neusa Pedroso Moraes (832.068.844-20); Maria da Conceição Rosa Arias (320.808.268-16);
Maria da Penha Grigorio (133.339.717-80); Meire Telemaco da Silva (398.958.313-15); Nair Fernandes
Bataiola (015.163.218-98); Odete Rodrigues (141.230.348-61); Paulo Fernandes da Costa (011.364.70778); Pedro Zocatelli (030.313.067-91); Raimunda Soares Farias (464.194.973-53); Sebastiana Ferreira
Silva (026.824.454-54); Tereza de Melo Romano (055.309.964-77).
1.2. Órgão: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta).
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 405/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento
nos arts. 1º, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1º, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU,
e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em
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considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão civil em favor dos beneficiários
a seguir relacionados:
1. Processo TC-019.089/2019-8 (PENSÃO CIVIL)
1.1. Interessados: Ainotna Silva Reis (018.539.078-12); Cleusa Maria Cezar Finamor (020.663.53892); Jandyra Rosa (297.958.688-96); Marcia Maria Delega Azevedo (132.473.168-09); Marlene Geny
Pfeferman (175.982.958-75); Neuza Nogueira Mazzeo (649.292.728-15); Nilva Mendonça Assad
Ghiraldini (335.089.098-91); Patricia Naruko Yamashita da Costa (161.706.008-96); Renate Blohm
(642.558.248-00); Setembrino Bruno (314.989.658-49).
1.2. Órgão/Entidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de São Paulo.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 406/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento
nos arts. 1º, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1º, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU,
e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em
considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão civil em favor dos beneficiários
a seguir relacionados:
1. Processo TC-024.843/2010-5 (PENSÃO CIVIL)
1.1. Responsável: Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/SP (03.773.524/000103).
1.2. Interessados: Iara Aparecida Zanotti de Souza (118.278.798-31); Joseli Rodrigues (065.650.88845); Neide Coelho Marcondes (066.124.968-94); Renee Sarkis Galdiano (053.172.218-03).
1.3. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/SP.
1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira
1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva
1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.7. Representação legal: Pedro Henrique Fernandes Rodrigues (42.804/OAB-DF) e outros,
representando Dulce Leia Aparecida Ribeiro.
1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 407/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento
nos arts. 1º, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 5º, do RI/TCU, no art. 7º, I, da Resolução TCU
206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos
autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado o exame de mérito do ato de concessão
de pensão civil a seguir relacionado, por perda de objeto, em decorrência do falecimento da beneficiária.
1. Processo TC-038.831/2019-8 (PENSÃO CIVIL)
1.1. Interessado: Maria da Conceição Mendes Ferreira (915.171.416-72).
1.2. Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
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1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 408/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento
nos arts. 1º, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 5º, do RI/TCU, no art. 7º, I, da Resolução TCU
206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos
autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado o exame de mérito dos atos de concessão
de pensão civil a seguir relacionados, por perda de objeto.
1. Processo TC-038.852/2019-5 (PENSÃO CIVIL)
1.1. Interessados: Helena Pinto de Souza (043.188.485-40); Larissa Ribeiro Cabral Vieira
(038.108.565-17).
1.2. Órgão: Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda No Estado de Sergipe.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 409/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento
nos arts. 1º, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 5º, do RI/TCU, no art. 7º, I, da Resolução TCU
206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos
autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado o exame de mérito do ato de concessão
de pensão civil a seguir relacionado, por perda de objeto, em decorrência do falecimento da beneficiária.
1. Processo TC-038.897/2019-9 (PENSÃO CIVIL)
1.1. Interessado: Enilda Garcez Ferreira (811.509.030-15).
1.2. Órgão: Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento No Estado do Rio
Grande do Sul.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 410/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento
nos arts. 1º, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 5º, do RI/TCU, no art. 7º, I, da Resolução TCU
206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos
autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado o exame de mérito dos atos de concessão
de pensão civil a seguir relacionados, por perda de objeto.
1. Processo TC-038.941/2019-8 (PENSÃO CIVIL)
1.1. Interessados: Celeste Dutra Bastos Avila (975.304.926-91); Matheus Lessa Monteiro Cunha
(109.323.586-16).
1.2. Entidade: Universidade Federal de Juiz de Fora.
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1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 411/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento
nos arts. 1º, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 5º, do RI/TCU, no art. 7º, I, da Resolução TCU
206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos
autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado o exame de mérito dos atos de concessão
de pensão civil a seguir relacionados, por perda de objeto.
1. Processo TC-038.972/2019-0 (PENSÃO CIVIL)
1.1. Interessados: Alzira Ferraz Grassotti (347.886.110-15); Celina Silveira da Silva (676.064.31000); Eloah dos Santos Alves (058.640.030-34); Gladis Teresinha Rodrigues Almirante (387.305.960-68);
Thereza Rodrigues Ledur (703.782.070-91).
1.2. Órgão: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Rio Grande do Sul.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 412/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento
nos arts. 1º, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 5º, do RI/TCU, no art. 7º, I, da Resolução TCU
206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos
autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado o exame de mérito dos atos de concessão
de pensão civil a seguir relacionados, por perda de objeto, em decorrência do falecimento do beneficiário.
1. Processo TC-038.977/2019-2 (PENSÃO CIVIL)
1.1. Interessados: Elielton Manoel de Souza (078.053.849-83); Eliete Ascari Perin (648.131.939-00);
Gabriele Barbosa de Souza (078.053.889-70); Laura Sousa Lemes (025.524.531-98).
1.2. Órgão: Advocacia-geral da União.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 413/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento
nos arts. 1º, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1º, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU,
e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em
considerar legal e determinar o registro do ato de concessão de pensão civil em favor dos beneficiários a
seguir relacionados:
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1. Processo TC-039.014/2019-3 (PENSÃO CIVIL)
1.1. Interessados: Lucas Leite Napoleão (169.438.987-10); Vinícius Leite Napoleão (169.438.87785).
1.2. Entidade: Hospital Federal dos Servidores do Estado.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 414/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento
nos arts. 1º, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1º, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU,
e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em
considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor dos beneficiários
a seguir relacionados:
1. Processo TC-031.740/2019-7 (PENSÃO MILITAR)
1.1. Interessados: Anna Luiza Berchon Des Essarts Sampaio Quinto Di Cameli (269.239.807-63);
Aparecida Fernandes Campos (625.930.056-53); Carmem Lucia Marolla (048.034.298-98); Clea
Aparecida Guimaraes Alves (062.499.258-64); Domingos Duarte da Costa (023.282.593-91); Eliane
Gomes da Silva (507.711.407-20); Elieth Gomes da Silva (460.656.017-72); Elizabeth Vieira Beja
(405.296.577-91); Irene Fernandes Campos (724.133.446-91); Ivaneide Pires de Sousa (163.943.053-91);
Jurema Jacy Davatz (170.321.888-42); Marcia Helena Pereira Mattos (636.440.297-68); Maria Clea
Guimaraes Alves (162.829.268-74); Maria Elione Godoy de Mello (762.994.817-49); Maria Rita de
Oliveira Sampaio (219.500.917-91); Maria de Magdala Werneck Lustosa de Oliveira (074.936.717-29);
Maryse Pontes Coelho (314.047.317-68); Raymundo Nonato de Oliveira (044.005.937-20); Rosa May de
Oliveira Sampaio (020.930.227-53); Semiramis Godoy de Mello (276.595.347-34); Sheila Lara de Oliveira
Padilha (376.434.367-20); Sheily Lara de Oliveira (553.299.007-78); Silea Carvalho Eleuterio de Oliveira
(769.957.717-53); Silvia Marolla (118.607.738-77); Simea Carvalho Eleuterio de Almeida (052.458.54740); Sueli Carvalho Eleuterio (656.337.257-00); Vera Lucia Godoy de Mello Lopes (254.782.497-34);
Vilma de Moraes Souza Lima (021.390.987-14); Zenilda Correa Ferreira (025.878.277-36).
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica (vinculador).
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 415/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento
nos arts. 1º, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1º, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU,
e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em
considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor dos beneficiários
a seguir relacionados:
1. Processo TC-036.834/2019-0 (PENSÃO MILITAR)
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1.1. Interessados: Julia Batista de Paula Nascimento (486.404.507-06); Lucinda Moncao Silva
(262.365.913-34); Maria Jose Correia de Farias (328.464.104-10); Maria do Socorro Teixeira Cavalcante
(324.061.934-20); Regina dos Santos Caldas Marra (484.439.487-87).
1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Marinha (vinculador).
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 416/2020 - TCU – 1ª Câmara
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento
nos arts. 1º, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, §1º, do RI/TCU, no art. 7º, I, da Resolução TCU
206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos
autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado o exame de mérito dos atos de concessão
de pensão militar a seguir relacionados, por perda de objeto, em decorrência do falecimento dos
beneficiários.
1. Processo TC-039.038/2019-0 (PENSÃO MILITAR)
1.1. Interessados: Alvarina da Silva Riet (107.683.277-68); Annuncia Leiva Ramos (803.392.47720); Dulce Maria Silva da Rocha (723.379.317-49); Fernanda Tirelli (014.295.467-51); Joaquina Bezerra
Roque (761.207.914-34); Luzia Ferreira de Morais (297.672.374-53); Marcia da Silva (009.359.507-70);
Maria Geralda Ribeiro (199.179.027-91); Maria Ivonete Batista (284.438.454-49); Maria José Nunes
Ferreira (047.899.737-00); Maria Lucia de Araujo Mendonça (686.305.064-15); Neremilda Moraes Herval
(438.976.307-53); Norma Orlandini Gama e Silva (178.577.167-15); Yedda Doris de Almeida Barbosa
(002.880.122-91).
1.2. Órgão: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 417/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento
nos arts. 1º, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1º, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU,
e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em
considerar legais e determinar o registro dos atos de reforma a seguir relacionados:
1. Processo TC-022.726/2019-5 (REFORMA)
1.1. Interessados: Edvaldo Nunes Coriolano (326.915.644-87); Emilio Antonio Mateus dos Santos
(752.729.387-04); Erivelto Sampaio Batista (757.429.937-49); Francisco Emilton de Souza (315.354.02415); Joao Evangelista Gomes Reis (776.049.207-30); Joao Ribeiro dos Santos (790.203.307-30); Joel
Fernandes de Carvalho (437.357.547-91); Jonas Epifanio de Oliveira Filho (744.823.607-59); Jorge Marcos
Pessanha (760.932.987-87); Jose Andre dos Santos (273.317.924-15)
1.2. Órgão: Ministério da Defesa-comando da Marinha (vinculador).
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
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1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 418/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento
nos arts. 1º, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1º, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU,
e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em
considerar legais e determinar o registro dos atos de reforma a seguir relacionados:
1. Processo TC-022.892/2019-2 (REFORMA)
1.1. Interessados: Antonio Luiz de Santana (758.166.527-53); Carlos Alberto Cesario de Oliveira
(334.223.894-15); Carlos Antonio Cardoso Chagas (732.391.787-53); Eugenio de Almeida Cadeiras
(370.856.707-20); Fernando Lessa Gomes (385.283.127-04); Gilson Pereira dos Santos (783.549.197-49);
Laert Luciano de Mendonca Nonato (316.940.634-53); Robson Trindade da Rocha (703.493.207-72);
Rubens Cristovao do Prado (465.029.476-20); Sidney Lodonio Alves (359.031.044-87).
1.2. Órgão: Ministério da Defesa-comando da Marinha (vinculador).
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 419/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento
nos arts. 1º, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1º, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU,
e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em
considerar legais e determinar o registro dos atos de reforma a seguir relacionados:
1. Processo TC-022.904/2019-0 (REFORMA)
1.1. Interessado: Evandro Bartholomei Vidal (622.933.038-53).
1.2. Órgão: Ministério da Defesa-comando do Exército (vinculador).
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 420/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento
nos arts. 1º, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1º, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU,
e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em
considerar legais e determinar o registro dos atos de reforma a seguir relacionados:
1. Processo TC-027.897/2019-2 (REFORMA)
1.1. Interessados: Abdo Hatene Jorge (006.884.101-97); Alfredo Paes de Souza (005.342.931-15);
Anacleto Bernardino de Sena (008.848.631-15); Anisio Jose Franco Correa (137.850.798-34); Antonio
Hoscher (005.551.931-87); Joao Mendes (086.229.811-34); Jose Karasek (042.849.760-87); Manoel Alves
(007.179.321-68); Naercio Cardoso (005.864.471-72); Ney Francisco Krieger (006.085.301-82).
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1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando do Exército (vinculador).
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 421/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento
nos arts. 1º, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1º, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU,
e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em
considerar legais e determinar o registro dos atos de reforma a seguir relacionados:
1. Processo TC-033.737/2019-3 (REFORMA)
1.1. Interessados: Celio Urbano Correa (237.648.800-15); Cirene Messias da Silva (200.059.20906); Geraldo Mantey (211.141.700-97).
1.2. Órgão: Ministério da Defesa-Comando do Exército (vinculador).
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 422/2020 - TCU - 1ª Câmara
Considerando que esta corte pode, a qualquer tempo, acompanhar o desenrolar das decisões
governamentais acerca do Fundo de Aval Para Geração de Emprego e Renda;
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento
nos arts. 1º, I; 16, I; 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1º, I, 207 e 214, I, do RI/TCU, na forma do art.
143, I, 'a ', do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por
unanimidade, em julgar as contas a seguir relacionadas regulares e dar quitação plena aos responsáveis,
fazendo-se a determinação abaixo:
1. Processo TC-000.060/2018-6 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017)
1.1. Responsáveis: Adilson Vasconcelos da Silva (416.813.041-04); Adolfo de Souza Medeiros
(266.373.081-53); Adriano Pereira de Paula (743.481.327-04); Adriano Rezende Soares (648.234.231-00);
Alexandre Venzon Zanetti (475.882.170-49); Altino Guilherme Bastos Joia (024.998.367-25); Antonio
Lucas Filho (360.119.321-34); Antonio Mazurek (009.626.439-04); Benedito Adalberto Brunca
(012.420.648-42); Caio Mário Álvares (118.461.196-34); Clarita Costa Maia (658.039.141-34); Emanuel
de Araujo Dantas (284.525.344-34); Fatima da Costa Lamar (603.148.427-72); Francisco Canindé Pegado
do Nascimento (083.462.324-20); Francisco José Couceiro de Oliveira (012.284.028-33); Genildo Lins de
Albuquerque Neto (007.911.504-70); Geraldo Goncalves de Oliveira Filho (137.321.456-20); Geraldo
Ramthun (339.538.809-34); Giovanni Correa Queiroz (036.623.061-15); Gladir Antonio Basso
(334.516.059-53); Guacyrena Monteiro dos Santos (396.882.912-34); Joao Luiz Guadagnin (139.818.89053); Joicy Damares Pereira (064.173.666-50); Joilson Antônio Cardoso do Nascimento (549.433.707-30);
Jose Eduardo de Lima Vargas (046.351.006-26); José Adir Loiola (033.329.698-20); José Avelino Pereira
(705.866.328-91); João Edilson de Oliveira (066.734.448-94); Kátia Gomes Gaivoto (093.446.707-22);
Leonardo Jose Arantes (728.285.791-15); Lindolfo Luiz dos Santos Neto (486.191.598-87); Lizane Soares
Ferreira (630.019.181-87); Luigi Nese (049.448.798-49); Luiz Carlos Galvão de Melo (512.560.701-06);
Luiz Sergio da Rosa Lopes (039.208.607-72); Manoel Joaquim de Carvalho Filho (183.994.521-49); Maria
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Suely Felippe Barrozo Lopes (656.853.937-68); Miriam Mara Miranda (221.806.131-72); Márcio Alves
Borges (399.724.451-00); Otávio Ladeira de Medeiros (065.675.548-27); Paulo Cesar Bezerra de Souza
(183.002.271-72); Paulo Cesar Pagi Chaves (265.545.851-68); Quintino Marques Severo (420.734.13072); Quênio Cerqueira de França (620.235.941-20); Rubem Ferreira da Silva (393.045.901-91); Sebastião
Antunes Duarte (030.286.748-15); Sérgio Butka (275.092.579-72); Sérgio Luiz Leite (078.823.688-14);
Thiago Luiz Ticchetti (043.058.367-26); Thiago Rabelo Pereira (249.304.258-16); Valter Bianchini
(710.412.658-91); Virgilio Nelson da Silva Carvalho (372.271.148-72); William Baghdassarian
(563.579.821-72).
1.2. Entidade: Fundo de Aval Para Geração de Emprego e Renda.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais
(SecexTrabalho).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 423/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, na forma do art. 143,
V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por
unanimidade, em considerar cumprida a determinação contida no item 1.7.1 do acórdão 2835/2019-TCU1ª Câmara, encerrar o presente processo e arquivar os autos.
1. Processo TC-031.645/2016-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2015)
1.1. Responsáveis: Elanildes da Consolata dos Santos Braga (153.948.082-87); Giovani de Souza
Baesso (096.986.528-76); Luiz Alberto de Oliveira (382.466.432-15); Maria Jose Pinheiro Silva
(225.840.802-49); Pericles Pedro Ferreira dos Santos (182.817.292-87).
1.2. Órgão: Superintendência Regional do Trabalho no Estado de Roraima.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais
(SecexTrabalho).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 424/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento
nos arts. 1º, I; 16, I; 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1º, I, 207 e 214, I, do RI/TCU, na forma do art.
143, I, 'a ', do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por
unanimidade, em julgar as contas a seguir relacionadas regulares e dar quitação plena aos responsáveis,
encerrar o processo e arquivar os presentes autos.
1. Processo TC-034.280/2016-2 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2015)
1.1. Responsáveis: Adilson Vasconcelos da Silva (416.813.041-04); Adolfo de Souza Medeiros
(266.373.081-53); Aldemir Bendine (043.980.408-62); Alexandre Corrêa Abreu (837.946.627-68);
Alexandre Venzon Zanetti (475.882.170-49); Antonio Lucas Filho (360.119.321-34); Antonio Mazurek
(009.626.439-04); Antônio Valmir Campelo Bezerra (001.806.101-04); Benedito Adalberto Brunca
(012.420.648-42); Caio Mário Álvares (118.461.196-34); César Augusto Rabello Borges (033.166.37591); Fatima da Costa Lamar (603.148.427-72); Francisco Canindé Pegado do Nascimento (083.462.32420); Geraldo Goncalves de Oliveira Filho (137.321.456-20); Geraldo Ramthun (339.538.809-34); Giovanni
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Correa Queiroz (036.623.061-15); Gladir Antonio Basso (334.516.059-53); Joao Luiz Guadagnin
(139.818.890-53); Joao Pinto Rabelo Junior (364.347.521-72); Joicy Damares Pereira (064.173.666-50);
Joilson Antônio Cardoso do Nascimento (549.433.707-30); Jose Eduardo de Lima Vargas (046.351.00626); José Adir Loiola (033.329.698-20); Julio Cezar Alves de Oliveira (450.306.857-15); Jânio Carlos Endo
Macedo (038.515.528-06); Kátia Gomes Gaivoto (093.446.707-22); Leonardo José Rolim Guimarães
(436.473.754-20); Lizane Soares Ferreira (630.019.181-87); Luciano Marcos de Carvalho (154.261.49615); Luigi Nese (049.448.798-49); Luiz Carlos Galvão de Melo (512.560.701-06); Luiz Henrique
Guimarães de Freitas (350.319.726-53); Manoel Joaquim de Carvalho Filho (183.994.521-49); Marcus
Pereira Aucélio (393.486.601-87); Miriam Mara Miranda (221.806.131-72); Márcio Alves Borges
(399.724.451-00); Nelson de Abreu Pinto (024.789.868-68); Osmar Fernandes Dias (171.988.289-49);
Otávio Ladeira de Medeiros (065.675.548-27); Paulo Cesar Bezerra de Souza (183.002.271-72); Paulo
Cesar Pagi Chaves (265.545.851-68); Quintino Marques Severo (420.734.130-72); Rogério Nagamine
Costanzi (147.972.178-63); Rubem Ferreira da Silva (393.045.901-91); Rui Moreira (548.484.586-68);
Sebastião Antunes Duarte (030.286.748-15); Silvani Alves Pereira (233.820.821-87); Sérgio Butka
(275.092.579-72); Sérgio Luiz Leite (078.823.688-14); Thiago Luiz Ticchetti (043.058.367-26); Thiago
Rabelo Pereira (249.304.258-16); Valter Bianchini (710.412.658-91); Vera Lúcia de Oliveira
(668.693.319-87); Virgilio Nelson da Silva Carvalho (372.271.148-72); Virgilio Segurado Coelho
(400.908.761-72).
1.2. Entidade: Fundo de Aval para Geração de Emprego e Renda.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais
(SecexTrabalho).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 425/2020 - TCU - 1ª Câmara
Considerando que, apesar de a unidade instrutiva ter identificado vantagens no compartilhamento de
estruturas e serviços entre o Serviço Social da Indústria no Estado do Estado de Rondônia (Sesi/RO), o
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial no Estado do Estado de Rondônia (Senai/RO), o Instituto
Euvaldo Lodi do Estado de Rondônia (IEL/RO) e a Federação das Indústrias do Estado de Rondônia (Fiero),
também apontou a possibilidade de risco de desvios na aplicação de recursos com esse modelo de negócio,
dados os critérios de rateio e a ausência de prestação de contas;
Considerando que este Tribunal ainda não se pronunciou sobre a legitimidade e a conveniência da
integração administrativa e das contratações conjuntas entre as entidades do Sistema S e as entidades
sindicais patronais;
Considerando que, quanto às falhas em relação às quais a unidade instrutiva propôs a realização
recomendações à unidade jurisdicionada, mostra-se mais adequada a expedição de ciência.
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão ordinária da 1ª Câmara, com
fundamento nos arts. 1º, I; 16, II; 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1º, I, 208 e 214, II, do RI/TCU,
na forma do art. 143, I, “a”, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos,
ACORDAM, por unanimidade, em julgar as contas a seguir relacionadas regulares com ressalva, em razão
das impropriedades verificadas e dar quitação à responsável, e, com fundamento nos arts. 1º, I; 16, I; 17 e
23, I, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1º, I, 207 e 214, I, do RI/TCU, regulares as demais, com quitação plena.
- Dênis Roberto Baú (536.645.829-34) e Marcelo Thomé da Silva de Almeida (016.810.717-11):
falha na atuação do Sesi/RO no acompanhamento e na fiscalização dos recursos repassados ao IEL/RO,
caracterizando cumprimento parcial do item 9.4 do acórdão 338/2013-TCU-Plenário.
1. Processo TC-036.012/2016-5 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2015)
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1.1. Responsáveis: Altemir Tomazini (212.503.249-04); Antonio Alfonso Erdtmann (052.302.50925); Antonio Carlos do Nascimento (704.351.548-34); Antonio Rocha Guedes (038.105.854-91); Clévisson
Oliveira Pinto (607.840.242-00); Dênis Roberto Baú (536.645.829-34); Elcimar Santiago Fernandes
(026.941.402-97); Gilvani Aparecida Wiebbelling de Oliveira Fares (349.611.272-72); Marcelo Thomé da
Silva de Almeida (016.810.717-11); Mario Tome de Jesus (583.222.809-04); Márcia Cristina Brilhante
Bezerra (130.968.908-38); Osvaldo Duarte Rosalino (558.211.978-72); Paulo Cesar de Figueiredo
(345.301.181-34); Paulo Jair Kreuz (563.273.079-49); Pompeu Vieira Marques (159.623.341-91); Tereza
Janete Córdova Santos (115.261.732-04).
1.2. Entidade: Departamento Regional do Sesi no Estado de Rondônia.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais
(SecexTrabalho).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações:
1.7.1. dar ciência ao Departamento Regional do Sesi no Estado de Rondônia (Sesi/RO) sobre as
seguintes falhas, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrência de outras
semelhantes:
1.7.1.1. falha no acompanhamento e na fiscalização dos recursos repassados ao IEL/RO,
caracterizando cumprimento parcial do item 9.4 do acórdão 338/2013-TCU-Plenário, uma vez que se
constatou que a entidade aprovou o plano de ação do IEL, referente ao exercício de 2015, com ausência do
estabelecimento de metas quantitativas por parte do instituto em relação aos programas desenvolvidos,
prejudicando a adequada análise da prestação de contas relativa à aplicação dos valores repassados pelo
Sesi/RO;
1.7.1.2. falha nos controles contábeis, impossibilitando a apreciação integral e adequada da área do
imobilizado e a validação das despesas de depreciação e dos saldos das depreciações acumuladas (item 1
do relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis);
1.7.1.3. impropriedade na contabilização de atos, eventos ou negócios realizados com as partes
relacionadas (item 2 do relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis);
1.7.1.4. falha na atuação preventiva e eficiente na recuperação de créditos, levando à necessidade de
realização de provisão para créditos de liquidação duvidosa em valor elevado, correspondente a
aproximadamente 64% dos recursos a receber;
1.7.1.5. assinatura de convênio em moeda estrangeira com a organização US-Brazil Connect, sem a
utilização de mecanismos de proteção cambial;
1.7.2. enviar cópia desta deliberação ao departamento regional do Serviço Social da Indústria no
Estado de Rondônia (Sesi/RO) e à Controladoria Regional da União no Estado do Estado de Rondônia.
ACÓRDÃO Nº 426/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento no
art. 1º, I, e no art. 217, do RI/TCU e no art. 26 da Lei 8.443/1992, e na forma do art. 143, V, 'b', do RI/TCU,
ACORDAM, por unanimidade, em autorizar, os Srs. Leonardo Lino Carvalho e Robson Aglayton Cabral
Rodrigues e a Cooperativa do Trabalho e Assistência à Agricultura Familiar Sustentável do Piemonte/BA
(Cofaspi), ao pagamento do débito a seguir discriminado aos cofres do Tesouro Nacional em trinta e seis
parcelas, atualizadas monetariamente a partir das datas de ocorrência indicadas até o efetivo recolhimento,
e fixar o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das
demais, a cada 30 (trinta) dias, na forma prevista na legislação em vigor:
VALOR (R$)
110.597,00
14.700,00

DATA
26/5/2008
16/10/2013
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1. Processo TC-021.586/2017-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL)
1.1. Responsáveis: Cooperativa de Trabalho e Assistência a Agricultura Familiar Sustentável do
Piemonte - Cofaspi (06.102.236/0001-15); Leonardo Lino Carvalho (039.267.225-17); Robson Aglayton
Cabral Rodrigues (380.040.115-00).
1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE).
1.6. Representação legal: Pablo Dias Freire de Mello (48679/OAB-BA), representando Leonardo
Lino Carvalho; Sergio Luis Alves de Oliveira, representando Cooperativa de Trabalho e Assistência a
Agricultura Familiar Sustentável do Piemonte - Cofaspi.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações:
1.7.1. dar ciência desta decisão à Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento
Agrário da Casa Civil da Presidência da República (Sead) e aos responsáveis.
ACÓRDÃO Nº 427/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento
nos arts. 1º, I; 16, II; 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1º, I, 208 e 214, II, do RI/TCU, na forma do
art. 143, I, 'a', do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM,
por unanimidade, em julgar as contas a seguir relacionadas regulares com ressalva, em razão das
impropriedades verificadas e dar quitação aos responsáveis; e, com fundamento nos arts. 1º, I; 16, I; 17 e
23, I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1º, I, 207 e 214, I, do RI/TCU, regular as demais, com quitação plena, e
enviar cópia desta decisão, assim como da instrução da peça 83, ao Ministério da Cidadania e aos
responsáveis, para ciência.
- Município de Ouro Preto do Oeste/RO (04.380.507/0001-79); e Juan Alex Testoni (203.400.01291). Ressalva: demora na devolução dos recursos repassados pelo concedente e consequentemente
desobediência à cláusula contatual prevista no ajuste firmado por parte do contratado, de acordo com
posicionamento que se coaduna com os termos do Acórdão 8483/2017-TCU-2ª Câmara.
1. Processo TC-027.997/2017-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL)
1.1. Responsáveis: Braz Resende (040.509.592-91); Joselita Araujo da Silva (139.509.592-20); Juan
Alex Testoni (203.400.012-91); Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste - RO (04.380.507/0001-79).
1.2. Entidade: Município de Ouro Preto do Oeste/RO.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE).
1.6. Representação legal: Ariane Maria Guarido Xavier (3.367/OAB-RO) e outros, representando
Juan Alex Testoni; Hiago Franklin Souza Borges (8895/OAB-RO) e outros, representando Joselita Araujo
da Silva.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 428/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, considerando os
pareceres emitidos nos autos pela unidade técnica e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, no sentido
de que seja feita a correção, mediante apostilamento, com fundamento no art. 143, V, 'd', do RI/TCU c/c a
Súmula TCU 145, ante a constatação de inexatidão material, ACORDAM, por unanimidade, em retificar o
acórdão 13726/2019-TCU-1ª Câmara, de modo que onde se lê, “VISTOS, (...) ao convênio 546/2009, cujo
objeto era o incentivo ao turismo, por meio do evento intitulado ‘Abertura dos Festejos Juninos de
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Estância/SE’,”, leia-se “VISTOS, (...)ao convênio 546/2009, cujo objeto era o incentivo ao turismo, por
meio do evento intitulado ‘Abertura dos Festejos Juninos de Umbaúba’,”, mantendo-se inalterados os
demais termos do acórdão ora retificado.
1. Processo TC-033.687/2015-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL)
1.1. Responsáveis: Associação Sergipana de Blocos de Trio (32.884.108/0001-80); Lourival Mendes
de Oliveira Neto (310.702.215-20); Sergipe Show Propaganda e Producoes Artisticas Ltda
(05.674.085/0001-07).
1.2. Órgão/Entidade: Associação Sergipana de Blocos de Trio.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 429/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, na forma do art. 143,
V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por
unanimidade, em considerar cumprida a determinação contida nos subitens 1.8.1 e 1.8.2 do acórdão
267/2018-TCU-1ª Câmara, encerrar o processo e arquivar os presentes autos, dando-se ciência desta
decisão ao Ministério do Desenvolvimento Regional, ao município de Aracaju/SE e à Caixa Econômica
Federal.
1. Processo TC-002.556/2018-9 (MONITORAMENTO)
1.1. Órgão/Entidade: Empresa Municipal de Obras e Urbanização.
1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
1.3. Representante do Ministério Público: não atuou.
1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana).
1.5. Representação legal: não há.
1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 430/2020 - TCU - 1ª Câmara
Considerando a autoridade signatária do expediente que originou a presente representação não se
enquadra entre os legitimados para solicitar fiscalizações ao TCU;
Considerando que não houve a comunicação da ocorrência de qualquer irregularidade que enseje a
atuação desta Corte.
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento
nos arts. 1º, XXIV, 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, na forma do art. 143, V, “a”, todos do
RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade,
em não conhecer da presente representação, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta
decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 3), ao representante.
1. Processo TC-000.162/2020-5 (REPRESENTAÇÃO)
1.1. Representante: Henrique Hahn Martins de Menezes (053.820.007-35).
1.2. Entidade: Município de Cruz Machado/PR.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
1.4. Representante do Ministério Público: não atuou.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana).
1.6. Representação legal: não há.
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1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 431/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento no
art. 1º, XXIV, na forma do art. 143, V, “a”, ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade
instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para,
no mérito, considerá-la improcedente, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta
decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 14), ao representante e ao município de
Seabra/BA.
1. Processo TC-000.229/2020-2 (REPRESENTAÇÃO)
1.1. Representante: Lveny Construtora e Distribuidora de Materiais de Construção Eireli
(34.524.213/0001-34).
1.2. Entidade: Município de Seabra/BA.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
1.4. Representante do Ministério Público: não atuou.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 432/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento
no art. 1º, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade
instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, considerar a presente representação
parcialmente procedente, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como
da instrução da unidade técnica (peça 37), ao representante e à Companhia de Entrepostos e Armazéns
Gerais de São Paulo (Ceagesp), fazendo-se as determinações sugeridas nos pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-022.464/2019-0 (REPRESENTAÇÃO)
1.1. Apensos: 022.494/2019-7 (REPRESENTAÇÃO); 022.475/2019-2 (REPRESENTAÇÃO).
1.2. Representante: Proactiva Meio Ambiente Brasil Ltda. (50.668.722/0001-97).
1.3. Entidade: Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo.
1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
1.5. Representante do Ministério Público: não atuou.
1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog).
1.7. Representação legal: não há.
1.8. Determinações/Recomendações/Orientações:
1.8.1. determinar à Ceagesp, com fundamento no art. 250, II, do RI/TCU, que, resolvendo retomar o
procedimento licitatório, adote providências com vistas à correção das seguintes irregularidades verificadas
no edital do pregão eletrônico 23/2019, e informe ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, os encaminhamentos
realizados:
1.8.1.1. ausência de clareza no conceito de “área de grande fluxo de transeuntes”, constante do
subitem a.2.4.1 do item 5.2.3 do edital, levando a dúvidas acerca da possibilidade ou não de se admitir com
válida a experiência dos licitantes na coleta seletiva urbana de resíduos, em afronta aos princípios da
obtenção da competitividade e do julgamento objetivo previstos no art. 31 da Lei 13.303/2016;
1.8.1.2. exigência, insculpida na parte final do subitem f.3 do item 5.2.3 do edital, de que a licitante
vencedora comprove possuir em seu quadro permanente equipe técnica multidisciplinar, porque não
encontra amparo no art. 31 da Lei 13.303/2016;
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1.8.1.3. exigência de que os profissionais designados para as funções de coordenador geral e
consultor sênior, integrantes da “equipe técnica mínima” de que trata o item 11.5.1 do edital, detenham
cursos de especialização lato sensu ou stricto sensu, porque contraria à jurisprudência do TCU, a exemplo
do acórdão 461/2014-TCU-Plenário, que veda, na comprovação da capacidade técnico-profissional do
licitante, a exigência de que o profissional de nível superior de seu quadro permanente detenha título de
especialização;
1.8.1.4. exigência, nos termos do subitem f.5 do item 5.2.3 do edital, de que os licitantes firmem
declaração afirmando que, sendo vencedores do certame, apresentarão, antes da celebração do contrato,
licença de operação expedida por órgão ambiental competente, em razão de que os normativos arguidos
pela Ceagesp como sendo disciplinadores de tal conduta, quais sejam a Lei Municipal 13.478/2002 e o
Decreto Municipal 58.701/2019, não se reportam à tal licença de operação, mas à autorização para a
prestação dos serviços;
1.8.1.5. desconformidade das planilhas de custo (anexo II do edital) com as convenções trabalhistas
vigentes das categorias, no tocante à composição dos preços unitários, com risco de que, tendo em vista
que o orçamento de referência é critério de aceitabilidade global da proposta, os licitantes que venham a
cotar os salários atualizados incorram em propostas acima do valor estimado e venham a ser
desclassificados da licitação, com possível infringência ao princípio da seleção da proposta mais vantajosa
para a Administração e outros correlatos, de que tratam o art. 31 da Lei 13.303/2016.
ACÓRDÃO Nº 433/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, na forma do art. 143,
V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por
unanimidade, em considerar cumprida a determinação contida no item 9.2 do Acórdão 8606/2018 – TCU
– 1ª Câmara, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução
da unidade técnica (peça 132), ao Conselho Regional de Química da XIV Região e ao Conselho Federal de
Química.
1. Processo TC-025.526/2015-4 (REPRESENTAÇÃO)
1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/1992).
1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/1992).
1.3. Entidade: Conselho Regional de Química XIV Região (AM, AC, RO e RR).
1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé.
1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais
(SecexTrabalho).
1.7. Representação legal: Alessandra de Alencar Rego (5728/OAB-AM) e outros, representando
Conselho Regional de Química XIV Região (AM, AC, RO e RR); Adriane Cristine Cabral Magalhães
(5373/OAB-AM), representando Gilson da Costa Mascarenhas e Conselho Regional de Química XIV
Região (AM, AC, RO e RR).
1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 434/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento
nos arts. 1º, XXIV, 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, na forma do art. 143, V, 'a', todos do
RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade,
em não conhecer da presente representação, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta
decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 5), ao representante.
1. Processo TC-027.509/2019-2 (REPRESENTAÇÃO)
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1.1. Representante: Construtora Celi Ltda. (13.031.257/0001-52).
1.2. Entidade: Município de Fortaleza/CE.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
1.4. Representante do Ministério Público: não atuou.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 435/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento no
art. 1º, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade
instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para,
no mérito, considerá-la prejudicada, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão,
bem como da instrução da unidade técnica (peça 8), ao representante, fazendo-se as determinações
sugeridas nos pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-034.069/2019-4 (REPRESENTAÇÃO)
1.1. Representante: Conselho Estadual de Alimentação Escolar (CEAE/PR).
1.2. Órgão/Entidade: Município de Maringá/PR.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
1.4. Representante do Ministério Público: não atuou.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/:
1.7.1. encaminhar cópia desta deliberação, bem como da instrução da unidade técnica e da
documentação acostada à peça 1 destes autos, ao FNDE/MEC, dando-lhe ciência, com fulcro no art. 106,
§3°, I, da Resolução TCU 259/2014 e art. 7.º, da Resolução TCU 265/2014, dos indícios de irregularidades
relacionadas ao fornecimento de gêneros alimentícios para a merenda escolar, nos municípios de MaringáPR, Araucária-PR e São José dos Pinhais-PR, para fins de análise em conjunto e em confronto com as
respectivas prestações de contas do PNAE, referentes ao exercício de 2016.
ACÓRDÃO Nº 436/2020 - TCU - 1ª Câmara
Considerando que não restaram comprovadas as supostas irregularidades narradas na representação,
ocorridas no município de Manaus/AM durante o exercício de 2013, concernentes à inexecução das
despesas do Fundeb e à aplicação de recursos fora das finalidades do fundo;
Considerando que, no que tange à eventual ausência de prestação de contas da aplicação dos recursos
do Fundeb por parte de alguns municípios do Estado do Amazonas, conforme acórdão 1765/2010-TCUPlenário, tais questões devem ser, primariamente, levadas ao conhecimento do tribunal de contas que, por
natureza, examina os atos de gestão do administrador municipal ou estadual e aprecia suas contas, visto que
a ação de controle a cargo deste Tribunal, de acordo com a IN TCU 60/2009, é essencialmente proativa, a
depender da relevância das irregularidades e da materialidade dos prejuízos causados ao Fundeb, com vistas
a preservar a atuação preliminar dos elos locais da cadeia de controle e levando em consideração o custo
de oportunidade de uma atuação onerosa desta Corte de Contas.
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento no
art. 1º, XXIV, na forma do art. 143, V, “a”, ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade
instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para,
no mérito, considerá-la improcedente, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta
decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 72), aos representantes e ao município de
Manaus/AM.
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1. Processo TC-034.703/2017-9 (REPRESENTAÇÃO)
1.1. Representantes: José Ricardo Wenling (186.600.372-00); Marco Antônio Souza Ribeiro da
Costa 093.312.698-03).
1.2. Entidade: Município de Manaus/AM.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
1.4. Representante do Ministério Público: não atuou.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 437/2020 - TCU - 1ª Câmara
Considerando que o embargante não é parte nem foi reconhecido como interessado no presente
processo;
Considerando que a deliberação embargada não impõe sucumbência ao embargante;
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento no
art. 143, V, 'f', do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer dos embargos de declaração,
encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão ao embargante.
1. Processo TC-035.825/2019-7 (REPRESENTAÇÃO)
1.1. Recorrente: Multisul Engenharia S/s Ltda (02.577.145/0001-85)
1.2. Entidade: Estado do Pará
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira
1.4. Representante do Ministério Público: não atuou
1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira
1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb).
1.7. Representação legal: não há.
1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 438/2020 - TCU - 1ª Câmara
Considerando a autoridade signatária do expediente que originou a presente representação não se
enquadra entre os legitimados para solicitar auditorias e inspeções ao TCU;
Considerando que não houve a comunicação da ocorrência de qualquer irregularidade que enseje a
atuação desta Corte.
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento
nos arts. 1º, XXIV, 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, na forma do art. 143, V, “a”, todos do
RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade,
em não conhecer da presente representação, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta
decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 3), ao representante.
1. Processo TC-036.645/2019-2 (REPRESENTAÇÃO)
1.1. Representante: Superintendência Regional da Polícia Federal em Sergipe/SE.
1.2. Entidade: Município de Tobias Barreto/SE.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
1.4. Representante do Ministério Público: não atuou.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
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ACÓRDÃO Nº 439/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento
nos arts. 1º, XXIV, 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, na forma do art. 143, V, 'a', todos do
RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade,
em não conhecer da presente representação, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta
decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 7), ao representante.
1. Processo TC-037.146/2019-0 (REPRESENTAÇÃO)
1.1. Representante: AC Serviços Corporativos Ltda. (66.059.510/0001-42).
1.2. Entidade: Cobra Tecnologia S.A.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
1.4. Representante do Ministério Público: não atuou.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 440/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento
nos arts. 1º, XXIV, 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, na forma do art. 143, V, 'a', todos do
RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade,
em não conhecer da presente representação, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta
decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 4), ao representante.
1. Processo TC-037.931/2019-9 (REPRESENTAÇÃO)
1.1. Representante: Leonardo França Mataraia Eireli (19.435.117/0001-26).
1.2. Entidade: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
1.4. Representante do Ministério Público: não atuou.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 441/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento
nos arts. 1º, XXIV, 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, na forma do art. 143, V, 'a', todos do
RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade,
em não conhecer da presente representação, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta
decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 9), ao representante.
1. Processo TC-038.160/2019-6 (REPRESENTAÇÃO)
1.1. Representante: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES).
1.2. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Administração do Espírito Santo.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
1.4. Representante do Ministério Público: não atuou.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
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ACÓRDÃO Nº 442/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento
nos arts. 1º, XXIV, 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, na forma do art. 143, V, 'a', todos do
RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade,
em não conhecer da presente representação, apensar o processo, com fundamento no disposto no art. 169,
I, do RI/TCU c/c o art. 36 da Resolução TCU 259/2014, ao TC 035.876/2019-0, dando-se ciência desta
decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 3), ao representante.
1. Processo TC-038.985/2019-5 (REPRESENTAÇÃO)
1.1. Representante: Delegacia de Polícia Federal em Pacaraima (RR).
1.2. Entidade: Fundação Nacional do Índio.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
1.4. Representante do Ministério Público: não atuou.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 443/2020 - TCU - 1ª Câmara
Considerando que os argumentos do autor da representação não indicam a possibilidade de existência
de interesse público que atraia a necessidade de atuação do Tribunal, conforme exige o art. 103, § 1º, da
Resolução - TCU 259/2014.
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento
nos arts. 1º, XXIV, 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, na forma do art. 143, V, “a”, todos do
RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade,
em não conhecer da presente documentação como representação, encerrar o processo e arquivar os autos,
dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 23) ao representante.
1. Processo TC-039.718/2019-0 (REPRESENTAÇÃO)
1.1. Representante: Almaq Equipamentos para Escritório Ltda (84.968.874/0001-27).
1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica (vinculador).
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
1.4. Representante do Ministério Público: não atuou.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog).
1.6. Representação legal: Felipe Henrique Braz Guilherme (69.406/OAB-PR), representando Almaq
Equipamentos Para Escritorio Limitada.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 444/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento no
art. 1º, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade
instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para,
no mérito, considerá-la parcialmente procedente, considerar prejudicado o pedido de concessão de medida
cautelar formulado pelo representante, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta
decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 17), ao representante e ao Centro de Intendência
da Marinha em Manaus, fazendo-se as determinações sugeridas nos pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-040.419/2019-3 (REPRESENTAÇÃO)
1.1. Representante: L.A. Viagens e Turismo Ltda. (04.613.668/0001-65).
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1.2. Órgão: Ministério da Defesa-Comando da Marinha (vinculador).
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
1.4. Representante do Ministério Público: não atuou.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações:
1.7.1. dar ciência ao Centro de Intendência da Marinha em Manaus por intermédio dos respectivos
órgãos de controle interno, consoante orientação contida no Memorando-Circular Segecex 16/2013, com
fundamento no art. 7º da Resolução TCU 265/2014, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas
no pregão eletrônico 37/2019, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de
ocorrência de outras semelhantes:
1.7.1.1. desclassificação de licitante com base no item 4.1.2 do edital do pregão eletrônico 37/2019,
embora os efeitos das penalidades vigentes no Sicaf, aplicadas com base no art. 87, III, da Lei 8.666/1993,
e no art. 7º da Lei 10.520/2002, restrinjam-se, respectivamente, ao Tribunal de Justiça do Estado do
Tocantins e ao estado do Tocantins, e não produzam efeitos no âmbito de licitação promovida pelo Centro
de Intendência da Marinha em Manaus, consoante os acórdãos 1003/2015-TCU-Plenário (Relator
Benjamin Zymler), 3243/2012-TCU-Plenário (Relator Ubiratan Aguiar), 504/2015-TCU-Plenário (Relator
Weder de Oliveira), 266/2019-TCU-Plenário (Relator Aroldo Cedraz), 2081/2014-TCU-Plenário (Relator
Augusto Sherman), 269/2019-TCU-Plenário (Relator Bruno Dantas) e 819/2017-TCU-Plenário (Relator
André de Carvalho).
ACÓRDÃO Nº 445/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 028.743/2015-6.
1.1. Apenso: 034.638/2016-4
2. Grupo II – Classe II – Assunto: Tomada de Contas Especial.
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Ministério do Turismo (Mtur).
3.2. Responsável: Telmo Guimarães Santos (022.257.945-53).
4. Entidade: Município de Japoatã/SE.
5. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
5.1. 1º Revisor: Ministro Walton Alencar Rodrigues.
5.2. 2º Revisor: Ministro Benjamin Zymler.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo em Sergipe (Secex-SE).
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério
do Turismo em razão da não aprovação da prestação de contas, tendo em vista a ausência de contrato de
exclusividade junto aos artistas, com impugnação total dos recursos repassados pelo órgão por força do
convênio CV 0242/2010 (Siconv 732848), que tinha como objeto a realização da “12ª Micareta de Japoatã”.
ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ante as
razões expostas na proposta de deliberação complementar do relator, e com fundamento nos arts. 116, § 1º,
119, § 4º e 201, § 1º, todos do RI/TCU, em converter o julgamento em medida saneadora e restituir os autos
ao relator para que promova o detalhamento das diligências e/ou citações complementares que se fizerem
necessárias.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0445-01/20-1.
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13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente e 1º Revisor), Benjamin Zymler (2º
Revisor), Bruno Dantas e Vital do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira (Relator).
ACÓRDÃO Nº 446/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo TC 006.065/2016-3.
2. Grupo I – Classe de Assunto: II – Tomada de Contas Especial.
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Responsáveis: Anabete Gomes (CPF 345.544.917-49), Camila Silva Chedid (CPF 114.104.44716), Dásio Lopes Simões (CPF 634.308.947-00), Elizabeth Ayres Eisenman (CPF 021.105.077-64), Ferlim
Serviços Técnicos Ltda. (CNPJ 42.116.376/0001-06), Lia Lucia Baptista dos Santos (CPF 375.021.07720) e Paulo Eduardo de Oliveira Júnior (CPF 032.140.846-23).
4. Entidade: Hospital Federal do Andaraí.
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE).
8. Representação legal:
Jaques Fernando Reolon (22.885/OAB-DF) e outros, representando a Sra. Lia Lucia Baptista dos
Santos;
Andrelino Lemos Filho (303.590/OAB-SP) e outros, representando a empresa Ferlim Serviços
Técnicos Ltda.;
André Andrade Viz (57.863/OAB-RJ) e outros, representando o Sr. Dásio Lopes Simões;
Roberto Moreno de Melo (138.260/OAB-RJ) e outros, representando a Sra. Camila Silva Chedid.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial referente a irregularidades
verificadas no Contrato 77/2006, firmado pelo Hospital Federal do Andaraí - HFA e pela empresa Ferlim
Serviços Técnicos Ltda., visando à prestação de serviços de lavanderia de roupas hospitalares processadas,
compreendendo coleta, lavagem, desinfecção e distribuição, além do fornecimento da mão de obra
específica para cada função,
ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com
fundamento nos arts. 1º, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei Orgânica do TCU e 1º, 208 e 214, II, do Regimento
Interno do TCU, e diante das razões expostas pelo relator, em:
9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis arrolados no item
3.1. deste acórdão;
9.2. julgar regulares com ressalvas as contas das Sras. Anabete Gomes (CPF 345.544.917-49), Camila
Silva Chedid (CPF 114.104.447-16), Elizabeth Ayres Eisenman (CPF 021.105.077-64) e Lia Lucia Baptista
dos Santos (CPF 375.021.077-20), dos Srs. Dásio Lopes Simões (CPF 634.308.947-00) e Paulo Eduardo
de Oliveira Júnior (CPF 032.140.846-23) e da empresa Ferlim Serviços Técnicos Ltda. (CNPJ
42.116.376/0001-06), dando-lhes quitação;
9.3. apensar este processo ao TC 019.660/2014-6, relativo à Prestação de Contas do Hospital Federal
do Andaraí – HFA referente ao exercício de 2013;
9.4. determinar à Secex TCE que, com base no art. 43 da Resolução TCU 259/2014, constitua
processo apartado de tomada de contas especial, com o fito de avaliar a possível existência de pagamentos
superfaturados para a empresa Ferlim Serviços Técnicos Ltda., no âmbito do Contrato 77/2006, no período
de 1º/12/2006 a 31/12/2010, com vistas ao integral cumprimento do subitem 1.7.3.4 do Acórdão 540/2016
- 1ª Câmara, devendo ser submetida, se for o caso, proposta ao Ministro-Relator para que sejam citados os
responsáveis que vierem a ser porventura identificados pela unidade técnica; e
9.5. dar ciência deste acórdão ao Hospital Federal do Andaraí.
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10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0446-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler (Relator),
Bruno Dantas e Vital do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 447/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 004.508/2017-3.
2. Grupo II – Classe de Assunto: Embargos de Declaração em Tomada de Contas Especial
3.1. Responsável: Edivaldo Assis de Jesus (383.694.603-30)
3.2. Recorrente: Edivaldo Assis de Jesus (383.694.603-30).
4. Entidades: Fundo Nacional de Assistência Social e Município de Amontada - CE
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé.
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR) e Secretaria de Controle Externo de Tomada
de Contas Especial (SecexTCE).
8. Representação legal: Paulo Napoleão Gonçalves Quezado (3183/OAB-CE) e outros, representando
Edivaldo Assis de Jesus.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. Edivaldo
Assis de Jesus, ex-prefeito do Município de Amontada/CE (gestões 2005/2008 e 2009/2012), contra o
Acórdão 8.799/2019-1ª Câmara,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara,
diante das razões expostas pelo Relator, em:
9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, nos termos do art. 34, caput e § 1º, da Lei
8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los;
9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, ao Fundo Nacional de Assistência Social, à Prefeitura
e Câmara Municipal de Amontada – CE e à Procuradoria da República no Estado do Ceará, neste caso,
com fulcro no art. 16, § 3º, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7º, do Regimento Interno do TCU.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0447-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler (Relator),
Bruno Dantas e Vital do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 448/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 005.784/2019-0.
2. Grupo I – Classe de Assunto: II – Tomada de Contas Especial
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (00.378.257/0001-81)
3.2. Responsável: Silvestre Monteiro Martins (096.176.124-53).
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4. Entidade: Município de Severiano Melo - RN.
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada pelo
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor do sr. Silvestre Monteiro Martins, exprefeito, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa
Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), no exercício de 2012,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara,
ante as razões expostas pelo relator, em:
9.1. considerar revel o sr. Silvestre Monteiro Martins, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento
ao processo, com fulcro no art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992;
9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Lei
8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do sr. Silvestre Monteiro Martins,
condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e
acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do
débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das
referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23,
inciso III, alínea “a”, da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno do TCU:
Data de ocorrência
Valor histórico (R$)
3/4/2012
8.840,59
30/4/2012
8.840,59
17/5/2012
8.840,59
2/7/2012
8.840,59
2/8/2012
8.840,59
5/9/2012
8.840,59
2/10/2012
8.840,59
5/11/2012
8.840,59
4/12/2012
8.840,60
9.3. aplicar ao sr. Silvestre Monteiro Martins a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor
de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que
comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea “a”, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da
dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do
efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;
9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na
forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992;
9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443,
de 1992, c/c o art. 217, §§ 1º e 2º do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36
(trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes
acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para
comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela
anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal,
atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação
em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela
importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2º do art. 217 do Regimento Interno
deste Tribunal;
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9.6. dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ao
responsável e à Procuradoria da República no Estado de Rio Grande do Norte, nos termos do § 3º do art.
16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7º do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas
cabíveis.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0448-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler (Relator),
Bruno Dantas e Vital do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 449/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 005.788/2019-6
2. Grupo I – Classe de Assunto: II – Tomada de Contas Especial
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (00.378.257/0001-81)
3.2. Responsável: Miguel Pedro Pureza Santa Maria (258.488.102-06)
4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Curralinho/PA
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler
6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE)
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada pelo
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em face da omissão na prestação de contas quanto aos
recursos repassados por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar – exercício 2012,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ante
as razões expostas pelo relator, em:
9.1. com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Lei 8.443/1992 c/c os
arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1º, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do
RITCU, julgar irregulares as contas do sr. Miguel Pedro Pureza Santa Maria (258.488.102-06),
condenando-o ao pagamento da quantia abaixo discriminada, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias,
a contar das notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do RITCU), o
recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada
monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data indicada, até a do efetivo
recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor:
Data de ocorrência
28/3/2012

Valor histórico (R$)
69.426,00

3/4/2012

69.426,00

30/4/2012

69.426,00

4/6/2012

69.426,00

3/7/2012

74.566,00

17/7/2012

12.600,00

2/8/2012

77.086,00
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5/9/2012

77.086,00

2/10/2012

77.086,00

5/11/2012

77.086,00

4/12/2012

77.086,00

9.2. aplicar ao sr. Miguel Pedro Pureza Santa Maria (258.488.102-06) multa no valor de R$
115.000,00 (cento e quinze mil reais), nos termos do art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c art. 267 do RITCU,
fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214,
inciso III, alínea “a”, do RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada
monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o
vencimento, na forma da legislação em vigor;
9.3. autorizar, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas,
caso não seja atendida a notificação;
9.4. autorizar, caso solicitado, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e
consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do RITCU, fixando o prazo de 15
(quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovação perante o Tribunal do
recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovação do
recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os
juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor;
9.5. alertar ao responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará o vencimento
antecipado do saldo devedor;
9.7. dar ciência da presente deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado
do Pará, nos termos do § 3º do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7º do art. 209 do RITCU; e
9.8. dar ciência do presente acórdão ao responsável, ao FNDE e à Prefeitura Municipal de
Curralinho/PA.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0449-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler (Relator),
Bruno Dantas e Vital do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 450/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 007.777/2011-6.
2. Grupo I – Classe de Assunto: I – Pedido de Reexame (em processo de Pensão Civil)
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes:
3.1. Interessados: Gizelia Bezerra da Cunha (642.454.547-68); José Cláudio Bezerra Cunha
(648.950.257-72).
3.2. Recorrente: José Cláudio Bezerra Cunha (648.950.257-72).
4. Órgão: Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado do Rio de Janeiro.
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Fiscalização de Pessoal
(SEFIP).
8. Representação legal: Maria Inês Bezerra Cunha (OAB/RJ 139215), representando José Cláudio
Bezerra Cunha.
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9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame, em processo de pensão civil,
interposto pelo sr. José Cláudio Bezerra Cunha contra o Acórdão 159/2019-1ª Câmara,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara,
com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas
pelo Relator, em:
9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar a ele provimento;
9.2. considerar legal o ato alusivo à pensão civil instituída pelo ex-servidor Cloves Melquíades da
Cunha, ordenando o seu registro;
9.3. determinar à Sefip que providencie a correção do nome do ex-servidor no ato número de controle
10229205-05-2007-000398-7;
9.4. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à Superintendência Regional de Administração do
Ministério da Economia no Rio de Janeiro.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0450-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler (Relator),
Bruno Dantas e Vital do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 451/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 019.479/2013-1.
2. Grupo I – Classe de Assunto: V - Aposentadoria
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Raimundo Pereira Martins (004.040.393-91).
4. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas.
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de alteração de aposentadoria emitido
no âmbito do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas em favor do Sr. Raimundo Pereira Martins,
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 arts. 1º, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992 e no
art. 103 do Decreto-Lei 200/1997, em:
9.1. considerar ilegal o ato de alteração de aposentadoria emitido em favor do Sr. Raimundo Pereira
Martins (004.040.393-91), negando-lhe o registro correspondente;
9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo interessado, nos
termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal;
9.3. determinar ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas que:
9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os
pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade
administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do
Regimento Interno desta Corte;
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9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito
suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o exime da devolução
dos valores indevidamente percebidos após a notificação;
9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que o
interessado teve ciência desta deliberação;
9.3.4. promova a absorção da vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI) prevista no art.
14 da Lei 12.716/2012, nos termos do parágrafo único desse mesmo dispositivo, considerando-se os
aumentos ocorridos em relação ao valor dos pontos atribuídos de forma fixa aos servidores inativos;
9.4. determinar à Sefip que:
9.4.1. esclareça à unidade de origem, com supedâneo no art. 262, § 2º, do Regimento Interno, que a
concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de
novo ato concessório, escoimado da irregularidade apontada nestes autos;
9.4.2. oriente o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas que a decisão judicial proferida no
MS 0800318.30.2014.4.05.8100 não impede a absorção da VPNI prevista no art. 14 da Lei 12.716/2012
decorrentes do aumento do valor dos pontos atribuídos de forma fixa aos servidores ativos e inativos, uma
vez que a parte invariável da GDPGPE e/ou GDACE não possui natureza pro labore faciendo;
9.4.3. monitore o cumprimento das medidas indicadas no subitem 9.3 acima;
9.5. encaminhar cópia integral desta deliberação ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da
Advocacia-Geral da União e ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0451-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler (Relator),
Bruno Dantas e Vital do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 452/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 022.791/2019-1.
2. Grupo II – Classe de Assunto: V - Reforma
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessados: Adyr da Silva Ignacio (131.507.747-72); Gilberto Francisco de Oliveira
(277.046.297-00); Isnaldo Muniz de Araujo (049.968.107-00); Jose Miguel de Araujo (033.423.527-87);
Luan Vinicius da Silva Souza (057.461.605-55); Luiz Osorio Garcia Fonseca (240.989.577-87); Nathan
Evangelista Jordao (144.661.217-10); Raimundo Nonato de Souza (106.929.837-91); Valmir Pereira
Araujo (097.698.469-53).
4. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa -COMANDO DA MARINHA (VINCULADOR).
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos iniciais e de alteração de reforma
emitidos no âmbito do Comando da Marinha em favor dos Srs. Adyr da Silva Ignacio, Gilberto Francisco
de Oliveira, Isnaldo Muniz de Araujo, Jose Miguel de Araujo, Luan Vinicius da Silva Souza, Luiz Osorio
Garcia Fonseca, Nathan Evangelista Jordao, Raimundo Nonato de Souza e Valmir Pereira Araujo,
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ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara,
diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal e
1º, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, em:
9.1. considerar legais os atos iniciais de reforma emitidos em favor dos Srs. Nathan Evangelista
Jordão (144.661.217-10), Valmir Pereira Araújo (097.698.469-53) – nº do ato 34867/2019 e Luan Vinicius
da Silva Souza (057.461.605-55), determinando os registros correspondentes;
9.2. considerar ilegais os atos de alteração de reforma emitidos em favor dos Srs. Adyr da Silva
Ignacio (131.507.747-72), Gilberto Francisco de Oliveira (277.046.297-00), Isnaldo Muniz de Araujo
(049.968.107-00), Jose Miguel de Araujo (033.423.527-87), Luiz Osorio Garcia Fonseca (240.989.57787), Raimundo Nonato de Souza (106.929.837-91) e Valmir Pereira Araujo (097.698.469-53) – nº do ato
35145/2019, negando-lhes os correspondentes registros;
9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o
enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal;
9.4. determinar ao Comando da Marinha que:
9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os
pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade
administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do
Regimento Interno desta Corte;
9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito
suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não os exime da
devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação;
9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que os
interessados tiveram ciência desta deliberação;
9.5. determinar à Sefip que monitore o cumprimento das medidas indicadas no subitem 9.4 acima.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0452-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler (Relator),
Bruno Dantas e Vital do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 453/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 027.924/2019-0.
2. Grupo II – Classe de Assunto: V – Reforma
3. Interessados: Altair Correa (051.359.667-49); Aniceto Alves de Carvalho (062.584.927-20);
Daniel Milazzo (465.594.428-53); Djalma Santos da Silva (065.112.447-68); Jaceguay de Almeida
(115.787.348-00); Luiz Caroli (044.722.097-72); Luiz Gonzaga de Andrada Serpa (031.009.287-68); Pedro
Moacir Lavigne Piaia (064.787.607-82); Sandino de Avila Boucinha (027.751.407-00).
4. Órgão: Ministério da Defesa - COMANDO DO EXÉRCITO.
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de reformas deferidas pelo Comando do Exército,
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ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara,
diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e
nos arts. 1º, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em:
9.1. considerar legais os atos de reforma de interesse dos srs. Altair Correa, Aniceto Alves de
Carvalho, Daniel Milazzo, Djalma Santos da Silva, Luiz Caroli, Luiz Gonzaga de Andrada Serpa, Pedro
Moacir Lavigne Piaia e Sandino de Avila Boucinha, ordenando seu registro;
9.2. considerar ilegal o ato de alteração de reforma de interesse do sr. Jaceguay de Almeida (número
32780/2017), recusando seu registro;
9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelo interessado,
consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal;
9.4. determinar ao Comando do Exército que:
9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os
pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade
administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do
Regimento Interno desta Corte;
9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao sr. Jaceguay de Almeida, alertando-o de que o
efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o exime da
devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação;
9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que o
interessado teve ciência desta deliberação;
9.5. determinar à Sefip que:
9.5.1. proceda ao destaque do ato inicial de reforma do sr. Jaceguay de Almeida (número 45707/2018)
e, previamente à instrução do novo processo, investigue a exação do percentual de anuênios atribuído ao
interessado;
9.5.2. monitore o cumprimento das medidas indicadas no item 9.4.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0453-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler (Relator),
Bruno Dantas e Vital do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 454/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 028.057/2019-8.
2. Grupo II – Classe de Assunto: V - Reforma
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessados: Antônio Monteiro (342.269.587-72); Aurino José de Sant Ana (240.913.167-00);
Derly de Souza Silva (273.300.017-91); Edgard de Almeida Cunha (067.964.947-68); Edson Dutra de
Barros (009.817.454-15).
4. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa -COMANDO DA MARINHA (VINCULADOR).
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de reforma de militares vinculados ao
Comando do Exército,
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ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara,
diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, incisos III e IX, da Constituição
Federal e 1º, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, em:
9.1. considerar legais os atos iniciais de reforma dos srs. Antônio Monteiro (24855/2019), Aurino
José de Sant Ana (25631/2019) e Derly de Souza Silva (35372/2019);
9.2. considerar ilegais os atos de alteração de reforma emitidos em favor dos srs. Derly de Souza Silva
(35394/2019); Edgard de Almeida Cunha (29300/2019) e Edson Dutra de Barros (34825/2019) e a eles
negar registros;
9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o
enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal;
9.4. determinar ao Comando do Exército que adote as seguintes providências, sob pena de
responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa:
9.4.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos srs. Derly de Souza Silva, Edgard de Almeida
Cunha e Edson Dutra de Barros no prazo de quinze dias, a contar da ciência desta deliberação, e faça juntar
os comprovantes de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes;
9.4.2. faça cessar, no prazo de quinze dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os
pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade
administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do
Regimento Interno desta Corte;
9.4.3. alerte os interessados mencionados no subitem 9.4.1 de que o efeito suspensivo proveniente da
interposição de eventuais recursos, caso não providos, não os exime da devolução dos valores
indevidamente percebidos após a notificação;
9.5. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que monitore o cumprimento das medidas
indicadas no subitem 9.4.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0454-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler (Relator),
Bruno Dantas e Vital do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 455/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 030.250/2019-6.
2. Grupo I – Classe de Assunto: V - Aposentadoria
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Raimundo Gefesson Gomes Silva (127.044.233-34).
4. Órgão/Entidade: Superior Tribunal de Justiça.
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidor do Superior
Tribunal de Justiça,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara,
diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III, e na Lei
8.443/1992, arts. 1º, V, e 39, II, em:
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9.1. considerar ilegal a aposentadoria concedida ao sr. Raimundo Gefesson Gomes Silva e negar
registro ao respectivo ato;
9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, nos termos do Enunciado
106 da Súmula de Jurisprudência desta Corte;
9.3. determinar ao Superior Tribunal de Justiça que adote as seguintes providências, sob pena de
responsabilidade solidária da autoridade omissa:
9.3.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado no prazo de quinze dias e faça juntar
o comprovante de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes;
9.3.2. faça cessar os pagamentos com base no ato ora impugnado no prazo de quinze dias.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0455-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler (Relator),
Bruno Dantas e Vital do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 456/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 030.575/2019-2.
2. Grupo I – Classe de Assunto: V – Aposentadoria
3. Interessada: Minervina Gomes de Sousa (259.698.971-91).
4. Órgão: Tribunal Superior do Trabalho.
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pelo Tribunal Superior do
Trabalho,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara,
diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e
nos arts. 1º, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em:
9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria da sra. Minervina Gomes de Sousa, recusando seu
registro;
9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pela interessada,
consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal;
9.3. determinar ao Tribunal Superior do Trabalho que:
9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os
pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade
administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do
Regimento Interno desta Corte;
9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à sra. Minervina Gomes de Sousa, alertando-a de
que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime
da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação;
9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que a
interessada teve ciência desta deliberação;
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9.4. esclarecer à unidade de origem, com supedâneo no art. 262, § 2º, do Regimento Interno, que a
concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de
novo ato concessório, escoimado da irregularidade apontada nestes autos;
9.5. determinar à Sefip que monitore o cumprimento das medidas indicadas acima.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0456-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler (Relator),
Bruno Dantas e Vital do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 457/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 030.631/2019-0.
2. Grupo I – Classe de Assunto: V - Aposentadoria
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessados: Valdeci Oliveira Carvalho (287.055.051-00); Valdeci Oliveira Carvalho
(287.055.051-00).
4. Órgão/Entidade: Tribunal Superior do Trabalho.
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidora do Tribunal
Superior do Trabalho,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara,
diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III, e na Lei
8.443/1992, arts. 1º, V, e 39, II, em:
9.1. considerar ilegais os atos de alteração de aposentadoria da servidora Valdeci Oliveira Carvalho
e negar registro aos respectivos atos;
9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada, nos
termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência desta Corte;
9.3. determinar ao Tribunal Superior do Trabalho que adote as seguintes providências, sob pena de
responsabilidade solidária da autoridade omissa:
9.3.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada no prazo de quinze dias e faça juntar
o comprovante de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes;
9.3.2. faça cessar os pagamentos com base no ato ora impugnado no prazo de quinze dias.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0457-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler (Relator),
Bruno Dantas e Vital do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 458/2020 – TCU – 1ª Câmara
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1. Processo nº TC 030.737/2019-2.
2. Grupo I – Classe de Assunto: V - Aposentadoria
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Onesio Guilhermino da Cruz (140.341.906-04).
4. Órgão/Entidade: Justiça Federal de 1º e 2º Graus da 1ª Região/DF
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato inicial de aposentadoria emitido no
âmbito da Justiça Federal de 1º e 2º Graus da 1ª Região/DF em favor do Sr. Onesio Guilhermino da Cruz,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara,
diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e
nos arts. 1º, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em:
9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria do Sr. Onesio Guilhermino da Cruz (140.341.906-04),
recusando seu registro;
9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pela interessada,
consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal;
9.3. determinar à Justiça Federal de 1º e 2º Graus da 1ª Região/DF que:
9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os
pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade
administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do
Regimento Interno desta Corte;
9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito
suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o exime da devolução
dos valores indevidamente percebidos após a notificação;
9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que o
interessado teve ciência desta deliberação;
9.3.4. acompanhe, junto ao Supremo Tribunal Federal, a tramitação do Recurso Extraordinário
638.115 e, sobrevindo decisão definitiva envolvendo a modulação de efeitos da tese de repercussão geral
fixada naqueles autos, adote as providências pertinentes com relação aos “quintos” integrados à
remuneração do Sr. Onesio Guilhermino da Cruz (140.341.906-04) pelo exercício da função comissionada
FC-5 posteriormente a 8/4/1998;
9.4. determinar à Sefip que:
9.4.1. esclareça à unidade de origem, com supedâneo no art. 262, § 2º, do Regimento Interno, que a
concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de
novo ato concessório, escoimado da irregularidade apontada nestes autos;
9.4.2. monitore o cumprimento das medidas indicadas no subitem 9.3 acima.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0458-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler (Relator),
Bruno Dantas e Vital do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 459/2020 – TCU – 1ª Câmara
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1. Processo nº TC 030.795/2019-2.
2. Grupo I – Classe de Assunto: V - Aposentadoria
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Auxiliadora da Silva Baldoino (225.612.501-72).
4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 3ª Região.
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidora do Tribunal
Regional Federal da 3ª Região,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara,
diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III, e na Lei
8.443/1992, arts. 1º, V, e 39, II, em:
9.1. considerar ilegal a aposentadoria concedida à sra. Auxiliadora da Silva Baldoino e negar registro
ao respectivo ato;
9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, nos termos do Enunciado
106 da Súmula de Jurisprudência desta Corte;
9.3. determinar ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região que adote as seguintes providências, sob
pena de responsabilidade solidária da autoridade omissa:
9.3.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada no prazo de quinze dias e faça juntar
o comprovante de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes;
9.3.2. faça cessar os pagamentos com base no ato ora impugnado no prazo de quinze dias.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0459-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler (Relator),
Bruno Dantas e Vital do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 460/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 031.192/2019-0.
2. Grupo I – Classe de Assunto: V - Aposentadoria
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Lisiane Alanis Steinbach (389.102.410-04).
4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região/RS.
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidora do Tribunal
Regional Federal da 4ª Região,
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ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara,
diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III, e na Lei
8.443/1992, arts. 1º, V, e 39, II, em:
9.1. considerar ilegal a aposentadoria concedida à sra. Lisiane Alanis Steinbach e negar registro ao
respectivo ato;
9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, nos termos do Enunciado
106 da Súmula de Jurisprudência desta Corte;
9.3. determinar ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região que adote as seguintes providências, sob
pena de responsabilidade solidária da autoridade omissa:
9.3.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada no prazo de quinze dias e faça juntar
o comprovante de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes;
9.3.2. faça cessar os pagamentos com base no ato ora impugnado no prazo de quinze dias.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0460-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler (Relator),
Bruno Dantas e Vital do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 461/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 031.208/2019-3.
2. Grupo I – Classe de Assunto: V - Aposentadoria
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Maria da Conceição Neves (065.213.474-20).
4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região/PE.
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato inicial de aposentadoria concedido pelo
Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região/PE em favor da Sra. Maria da Conceição Neves,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara,
diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e
nos arts. 1º, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em:
9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria da Sra. Maria da Conceição Neves (065.213.474-20),
recusando seu registro;
9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pela interessada,
consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal;
9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região que:
9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os
pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade
administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do
Regimento Interno desta Corte;
9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo
proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores
indevidamente percebidos após a notificação;
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9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que a
interessada teve ciência desta deliberação;
9.4. determinar à Sefip que:
9.4.1. esclareça à unidade de origem, com supedâneo no art. 262, § 2º, do Regimento Interno, que a
concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de
novo ato concessório, escoimado da irregularidade apontada nestes autos;
9.4.2. monitore o cumprimento das medidas indicadas no subitem 9.3 acima.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0461-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler (Relator),
Bruno Dantas e Vital do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 462/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 031.240/2019-4.
2. Grupo I – Classe de Assunto: V – Aposentadoria
3. Interessado: Tomas de Moura Lara Resende (152.410.251-20).
4. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região.
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional do
Trabalho da 10ª Região,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara,
diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e
nos arts. 1º, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em:
9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria do sr. Tomas de Moura Lara Resende, recusando seu
registro;
9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelo interessado,
consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal;
9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região que:
9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os
pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade
administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do
Regimento Interno desta Corte;
9.3.2. acompanhe, junto ao Supremo Tribunal Federal, a tramitação do Recurso Extraordinário
638.115 e, sobrevindo decisão definitiva envolvendo a modulação de efeitos da tese de repercussão geral
fixada naqueles autos, adote as providências pertinentes com relação aos “quintos” integrados à
remuneração do sr. Tomas de Moura Lara Resende pelo exercício da função comissionada FC-9
posteriormente a 8/4/1998;
9.3.3. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito
suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o exime da devolução
dos valores indevidamente percebidos após a notificação;
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9.3.4. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que o sr.
Tomas de Moura Lara Resende teve ciência desta deliberação;
9.4. esclarecer à unidade de origem, com supedâneo no art. 262, § 2º, do Regimento Interno, que a
concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de
novo ato concessório, escoimado da irregularidade apontada nestes autos;
9.5. determinar à Sefip que monitore o cumprimento das medidas indicadas acima.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0462-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler (Relator),
Bruno Dantas e Vital do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 463/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 031.268/2019-6.
2. Grupo I – Classe de Assunto: V - Aposentadoria
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Clávio Wellighton de Araújo Tenório (143.048.304-06).
4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região/AC e RO.
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato inicial de aposentadoria emitido no
âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região/AC e RO em favor do Sr. Clávio Wellighton de
Araújo Tenório,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara,
diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e
nos arts. 1º, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em:
9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria do Sr. Clávio Wellighton de Araújo Tenório
(143.048.304-06), recusando seu registro;
9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelo interessado,
consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal;
9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região/AC e RO que:
9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os
pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade
administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do
Regimento Interno desta Corte;
9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito
suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o exime da devolução
dos valores indevidamente percebidos após a notificação;
9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que o
interessado teve ciência desta deliberação;
9.3.4. acompanhe, junto ao Supremo Tribunal Federal, a tramitação do Recurso Extraordinário
638.115 e, sobrevindo decisão definitiva envolvendo a modulação de efeitos da tese de repercussão geral
fixada naqueles autos, adote as providências pertinentes com relação aos “quintos” integrados à
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remuneração do Sr. Clávio Wellighton de Araújo Tenório (143.048.304-06) pelo exercício da função
comissionada FC-9 posteriormente a 8/4/1998;
9.4. determinar à Sefip que:
9.4.1. esclareça à unidade de origem, com supedâneo no art. 262, § 2º, do Regimento Interno, que a
concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de
novo ato concessório, escoimado da irregularidade apontada nestes autos;
9.4.2. monitore o cumprimento das medidas indicadas no subitem 9.3 acima.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0463-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler (Relator),
Bruno Dantas e Vital do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 464/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 031.405/2019-3.
2. Grupo II – Classe de Assunto: V – Pensão Militar
3. Interessadas: Celia Pereira de Souza (626.616.557-00); Dina Meireles Jardim (099.751.952-53);
Larissa Souza Chaves (007.788.702-60); Maria Roseni de Souza Mendes (055.853.682-49).
4. Órgão: Décima Segunda Região Militar.
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
8. Representação legal: Luiz Eduardo Hayden dos Santos (OAB/AM 12.051) e outros, representando
Dina Meireles Jardim
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão militar deferida pela Décima Segunda Região
Militar,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara,
diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e
nos arts. 1º, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em:
9.1. considerar ilegal o ato de concessão de interesse das sras. Celia Pereira de Souza, Dina Meireles
Jardim, Larissa Souza Chaves e Maria Roseni de Souza Mendes, recusando seu registro;
9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelas interessadas,
consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal;
9.3. determinar à Décima Segunda Região Militar que:
9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os
pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade
administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do
Regimento Interno desta Corte;
9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação às sras. Celia Pereira de Souza, Dina Meireles
Jardim, Larissa Souza Chaves e Maria Roseni de Souza Mendes, alertando-as de que o efeito suspensivo
proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não as 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 as
interessadas tiveram ciência desta deliberação;
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9.4. esclarecer à unidade de origem, com supedâneo no art. 262, § 2º, do Regimento Interno, que a
concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de
novo ato concessório, escoimado da irregularidade apontada nestes autos;
9.5. determinar à Sefip que monitore o cumprimento das medidas indicadas acima.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0464-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler (Relator),
Bruno Dantas e Vital do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 465/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 031.760/2019-8.
2. Grupo II – Classe de Assunto: V – Pensão Militar
3. Interessadas: Angelica Pereira Bispo dos Santos (044.021.957-48); Celia Ribeiro Nogueira
(082.687.115-15); Ilza Domingues Gomes (864.467.387-49); Jacy Trindade Urbano (832.268.695-15);
Jane Luci Pereira Bispo dos Santos Diniz (015.000.047-23); Joventina Maria dos Santos (304.119.804-59);
Maria Madalena Araujo Moreira (005.093.157-12); Maria das Graças de Santana (636.664.137-49); Maria
de Nazaré dos Anjos Oliveira (071.527.602-68); Tania Sueli Pereira Bispo dos Santos (920.555.757-91);
Telma Pereira Bispo dos Santos (697.760.917-68); Therezinha de Jesus Souza Lima (428.801.497-20).
4. Órgão: Ministério da Defesa - COMANDO DA MARINHA.
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões militares deferidas pelo Comando da Marinha,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara,
diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e
nos arts. 1º, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em:
9.1. considerar legais os atos de pensão militar de interesse das sras. Therezinha de Jesus Souza Lima,
Maria das Graças de Santana, Celia Ribeiro Nogueira, Maria de Nazaré dos Anjos Oliveira, Jacy Trindade
Urbano, Maria Madalena Araujo Moreira, Joventina Maria dos Santos e Ilza Domingues Gomes, ordenando
seu registro;
9.2. considerar ilegais os atos de concessão de interesse das sras. Telma Pereira Bispo dos Santos,
Angelica Pereira Bispo dos Santos, Jane Luci Pereira Bispo dos Santos Diniz e Tania Sueli Pereira Bispo
dos Santos, recusando seu registro;
9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelas interessadas,
consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal;
9.4. determinar ao Comando da Marinha que:
9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os
pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade
administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do
Regimento Interno desta Corte;
9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação às sras. Telma Pereira Bispo dos Santos, Angelica
Pereira Bispo dos Santos, Jane Luci Pereira Bispo dos Santos Diniz e Tania Sueli Pereira Bispo dos Santos,
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alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não
providos, não as exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação;
9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que as
interessadas tiveram ciência desta deliberação;
9.5. esclarecer à unidade de origem, com supedâneo no art. 262, § 2º, do Regimento Interno, que as
concessões consideradas ilegais poderão prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal
de novos atos concessórios, escoimados da irregularidade apontada nestes autos;
9.6. determinar à Sefip que monitore o cumprimento das medidas indicadas no item 9.4.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0465-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler (Relator),
Bruno Dantas e Vital do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 466/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 031.896/2019-7.
2. Grupo II – Classe de Assunto: V – Pensão Militar
3. Interessadas: Adriana Teixeira da Cunha Gomes de Matos (757.647.257-04); Claudia Teixeira da
Cunha Nogueira (769.443.797-91); Claudiria Vicente da Costa (052.244.047-97); Eliana Pereira Tavares
Raposo (885.434.127-49); Fabiana dos Santos de Aquino (044.631.087-56); Gerciria dos Santos Soares
(091.517.885-00); Hylta Coimbra de Souza (054.195.737-68); Luciana Teixeira da Cunha Dias
(668.016.217-34); Maria Denair Barros Pereira (665.510.057-72); Maria Teresinha Severo (071.148.25781); Marlene Cavalcanti Galvão (020.549.684-98); Sonia Maria Campos Gomes Fernandes (296.088.30125).
4. Órgão: Ministério da Defesa - COMANDO DA MARINHA.
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões militares deferidas pelo Comando da Marinha,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara,
diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e
nos arts. 1º, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em:
9.1. considerar legais os atos de pensão militar de interesse das sras. Hylta Coimbra de Souza, Maria
Teresinha Severo, Sonia Maria Campos Gomes, Maria Denair Barros Pereira, Claudiria Vicente da Costa,
Fabiana dos Santos de Aquino e Marlene Cavalcanti Galvão, ordenando seu registro;
9.2. considerar ilegais os atos de concessão de interesse das sras. Gerciria dos Santos Soares, Eliana
Pereira Tavares Raposo, Adriana Teixeira da Cunha Gomes de Matos, Claudia Teixeira da Cunha Nogueira
e Luciana Teixeira da Cunha Dias, recusando seu registro;
9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelas interessadas,
consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal;
9.4. determinar ao Comando da Marinha que:
9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os
pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade

202
Tribunal de Contas da União
Secretaria das Sessões

administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do
Regimento Interno desta Corte;
9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação às sras. Gerciria dos Santos Soares, Eliana Pereira
Tavares Raposo, Adriana Teixeira da Cunha Gomes de Matos, Claudia Teixeira da Cunha Nogueira e
Luciana Teixeira da Cunha Dias, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de
eventuais recursos, caso não providos, não as exime da devolução dos valores indevidamente percebidos
após a notificação;
9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que as
interessadas tiveram ciência desta deliberação;
9.5. esclarecer à unidade de origem, com supedâneo no art. 262, § 2º, do Regimento Interno, que as
concessões consideradas ilegais poderão prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal
de novos atos concessórios, escoimados da irregularidade apontada nestes autos;
9.6. determinar à Sefip que:
9.6.1. providencie a correção, no sistema e-Pessoal, do código de fundamentação legal da reforma do
sr. Wilton Rocha de Souza, lançado no ato alusivo à sra. Hylta Coimbra de Souza (peça 3), conformandoo com o apontamento feito pelo gestor de pessoal no campo “XI. Observações Preliminares”;
9.6.2. monitore o cumprimento das medidas indicadas no item 9.4.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0466-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler (Relator),
Bruno Dantas e Vital do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 467/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 525.052/1996-8
1.1. Apenso: 015.582/2016-7
2. Grupo I – Classe de Assunto: II – Tomada de Contas Especial
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Fundação Universidade Federal do Piauí (06.517.387/0001-34)
3.2. Responsáveis: Anfrísio Neto Lobão Castelo Branco (010.773.923-20); Antônio Manoel Gayoso
e Almendra Castelo Branco Filho (022.363.033-00); Antônio de Sampaio Rameiro (011.020.283-04);
Construtora Lourival Parente Ltda. (05.346.218/0001-16); Construtora Norberto Odebrecht S.A.
(15.102.288/0001-82); João Eulálio de Pádua (099.821.593-72)
4. Entidade: Fundação Universidade Federal do Piauí
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE)
8. Representação legal: Tathiane Vieira Viggiano Fernandes (OAB/MG 101.379), Igor Fellipe Araújo
de Sousa (OAB/DF 41.605) e outros
9. Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada a partir
da conversão de processo de auditoria nas obras do Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí
(UFPI), em cumprimento a decisão da 1ª Câmara prolatada na sessão de 17/2/1998,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ante
as razões expostas pelo relator, em:
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9.1. comunicar à Construtora Norberto Odebrecht S.A. que, conforme os registros deste Tribunal, as
parcelas do débito imposto à ela pelo Acórdão 3.116/2006-1ª Câmara, proferido em processo de tomada de
contas especial, cujo parcelamento foi autorizado por meio do Acórdão 4.109/2015-1ª Câmara, retificado
pelo Acórdão 5.824/2015-1ª Câmara, foram recolhidas sem a devida atualização monetária prevista,
restando saldo devedor no valor de R$ 450.353,75, atualizado para a data de 3/9/2019;
9.2. autorizar o parcelamento, em até 36 vezes, do saldo devedor indicado no subitem precedente,
alertando-se a responsável sobre a manutenção dos encargos legais;
9.3. alertar à responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará o vencimento
antecipado do saldo devedor; e
9.4. dar ciência do presente acórdão à responsável.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0467-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler (Relator),
Bruno Dantas e Vital do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 468/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 926.919/1998-9.
1.1. Apensos: 575.157/1997-6; 575.479/1997-3
2. Grupo I – Classe de Assunto II – Prestação de Contas
3. Responsável: Yvonne Maggie de Leers Costa Ribeiro (095.265.107-63).
4. Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro.
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc).
8. Representação legal: Roberto Leher (CPF 754.562.817-91), representando Universidade Federal
do Rio de Janeiro.
9. Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas da Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ) relativa ao exercício de 1997,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara,
ante as razões expostas pelo Relator, em:
9.1. levantar o sobrestamento dos presentes autos em função do trânsito em julgado do processo
sobrestante (TC 575.497/1998-0) ;
9.2. com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas “b” e “c” da Lei 8.443/1992 c/c os
arts. 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1º, inciso I, 209, inciso III, do
Regimento Interno, julgar irregulares as contas da Sra. Yvonne Maggie de Leers Costa Ribeiro (CPF
095.265.107-63), então Diretora do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do
Rio de Janeiro (IFCS/UFRJ);
9.3. dar ciência desta deliberação à responsável, à Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e
à Secretaria Federal de Controle Interno;
9.4. arquivar o presente processo após as comunicações pertinentes.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0468-01/20-1.
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13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler (Relator),
Bruno Dantas e Vital do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 469/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 006.178/2017-0.
2. Grupo II – Classe de Assunto: III – Monitoramento.
3. Responsáveis: José Bispo Barbosa (205.375.571-72) e Willian Silva de Paula (514.472.071-49).
4. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso.
5. Relator: Ministro Bruno Dantas.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação).
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do cumprimento de determinações
dirigidas ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso por meio do
Acórdão 3.077/2015-TCU-Primeira Câmara;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara,
diante das razões expostas pelo Relator, em:
9.1. considerar cumpridas as determinações contidas nos itens 1.7.1 e 1.7.3 (subitens 1.7.3.1 e 1.7.3.2)
do Acórdão 3.077/2015-TCU-Primeira Câmara;
9.2. considerar parcialmente cumprida a determinação constante do subitem 1.7.2 do
Acórdão 3.077/2015-TCU-Primeira Câmara, dispensando-se a realização de monitoramento posterior,
sendo suficiente acompanhar o tema nas próximas prestações de contas ordinárias do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso;
9.3. dar ciência deste acórdão ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso
(IFMT) e aos responsáveis.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0469-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler, Bruno Dantas
(Relator) e Vital do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 470/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 010.732/2017-9.
2. Grupo II – Classe de Assunto I – Embargos de Declaração (Aposentadoria).
3. Entidade: Universidade Federal do Paraná.
4. Embargantes: Elza Beduarczuk Pio Gonçalves (320.538.789-91); João Marcos Baroni
(027.415.639-34).
5. Relator: Ministro Bruno Dantas.
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidade Técnica: não atuou.
8. Representação legal: João Luiz Arzeno da Silva (OAB/PR 23.510) e Marcelo Trindade de Almeida
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(OAB/PR 19.095), representando Elza Beduarczuk Pio Gonçalves e João Marcos Baroni.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Elza Beduarczuk
Pio Gonçalves e João Marcos Baroni perante o Acórdão 13.239/2019-TCU-1ª Câmara, que negou
provimento a pedidos de reexame interpostos contra o Acórdão 4.487/2018-TCU-1ª Câmara,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara,
com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, diante das razões expostas pelo Relator,
em:
9.1. conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos por Elza Beduarczuk Pio Gonçalves;
9.2. conhecer e acolher parcialmente os embargos de declaração opostos por João Marcos Baroni;
9.3. suspender o cumprimento do subitem 1.7.1 do Acórdão 4.487/2018-TCU-1ª Câmara apenas em
relação a João Marcos Baroni, enquanto estiver vigente a decisão proferida no âmbito do Procedimento
Comum 5026024-50.2018.4.04.7000/PR, em trâmite no âmbito do Tribunal Regional Federal da 4ª Região;
9.4. determinar à Universidade Federal do Paraná que acompanhe o Procedimento Comum 502602450.2018.4.04.7000/PR e, em caso de decisão desfavorável a João Marcos Baroni, faça cumprir o disposto
no subitem 1.7.1 do Acórdão 4.487/2018-TCU-1ª Câmara, com as orientações do Acórdão 13.239/2019TCU-1ª Câmara, sob pena de responsabilização solidária da autoridade administrativa omissa;
9.5. dar ciência da presente deliberação à Universidade Federal do Paraná e aos embargantes, na
pessoa dos representantes legalmente constituídos nos autos.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0470-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler, Bruno Dantas
(Relator) e Vital do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 471/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 021.681/2019-8.
2. Grupo I – Classe de Assunto: II – Tomada de Contas Especial.
3. Responsável: Allan de Campos Silva (389.475.628-40).
4. Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.
5. Relator: Ministro Bruno Dantas.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE).
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em desfavor de Allan de Campos Silva em razão
de omissão no dever de prestar contas referentes ao Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa no Exterior
(Processo-CNPq 209434/2014-7), destinado a financiar Graduação Sanduíche na Austrália por meio do
Programa Ciência Sem Fronteiras.
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara,
ante as razões expostas pelo Relator, em:
9.1. considerar o responsável Allan de Campos Silva (389.475.628-40) revel para todos os efeitos,
dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992;
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9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, da
Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Allan de Campos
Silva (389.475.628-40) e condená-lo ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas
monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da
efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o
recolhimento das referidas quantias aos cofres do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico, nos termos do art. 23, inciso III, alínea “a”, da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea “a”,
do Regimento Interno do TCU:
Data de ocorrência
Valor histórico (R$)
Natureza
9/10/2015
16.197,24
Débito
11/1/2017
344,79
Crédito
24/1/2017
303,00
Crédito
25/5/2018
104.132,52
Débito
27/3/2017
305,61
Crédito
27/4/2017
308,76
Crédito
29/5/2017
311,13
Crédito
12/6/2017
313,92
Crédito
31/7/2017
316,35
Crédito
9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma
do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992;
9.4. autorizar , se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217,
§§ 1º e 2º do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre
cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de
quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento
da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das
demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora
devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta
de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor,
nos termos do § 2º do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal;
9.5. enviar cópia deste acórdão à Procuradoria da República em São Paulo, nos termos do § 3º do
art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7º do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção de medidas
que entender cabíveis; e
9.6. dar ciência deste acórdão ao responsável e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0471-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler, Bruno Dantas
(Relator) e Vital do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 472/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 023.566/2017-5.
2. Grupo I – Classe de Assunto: II – Tomada de Contas Especial.
3. Responsáveis: Allison da Costa Dias (723.716.091-53) e Instituto de Pesquisa e Ação Comunitária
– IPAC-DF (06.216.657/0001-77).
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4. Entidade: Ministério da Cultura (extinto).
5. Relator: Ministro Bruno Dantas.
6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE).
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo extinto
Ministério da Cultura, atual Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, em razão da
impugnação total das despesas do Convênio 103/2007 (Siafi 597247), que tinha por objeto o “Apoio ao
Projeto Hip Hop Pró Ativo”,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara,
ante as razões expostas pelo Relator, em:
9.1. considerar revel o Instituto de Pesquisa e Ação Comunitária – IPAC-DF, nos termos do art. 12,
§ 3º, da Lei 8.443/1992;
9.2. com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas “b” e “c”, e 19, da Lei 8.443/1992,
julgar irregulares as contas do Instituto de Pesquisa e Ação Comunitária – IPAC/DF (06.216.657/0001-77)
e de Allison da Costa Dias (723.716.091-53), condenando-os solidariamente ao pagamento de débito no
valor de R$ 119.174,49 (cento e dezenove mil reais, cento e setenta e quatro reais e quarenta e nove
centavos), data de ocorrência 18/12/2007, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora
devidos, calculados desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação
vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja
comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23,
inciso III, alínea “a”, da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno do TCU;
9.3. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar ao Instituto de Pesquisa e Ação
Comunitária – IPAC/DF (06.216.657/0001-77) e a Allison da Costa Dias (723.716.091-53) multa
individual no valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), atualizado monetariamente desde a data do
presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação
vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja
comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23,
inciso III, alínea “a”, da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno do TCU;
9.4. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da
importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze)
dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o
recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja
comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos
acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do
recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art.
217 do Regimento Interno do TCU;
9.5. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das
dívidas, caso não atendida a notificação;
9.6. com fundamento no art. 16, § 3º, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7º, do Regimento Interno do
TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Distrito Federal, para adoção das
medidas que entender cabíveis;
9.7. dar ciência deste acórdão à Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0472-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
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13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler, Bruno Dantas
(Relator) e Vital do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 473/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 025.633/2017-1.
2. Grupo I – Classe de Assunto: II – Tomada de Contas Especial.
3. Responsáveis: Maria Naclenia Lima Silva (858.553.083-91) e Maria Naclenia Lima Silva – EI
(04.251.624/0001-32).
4. Entidade: Fundo Nacional de Saúde.
5. Relator: Ministro Bruno Dantas.
6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE).
8. Representação legal: Charles Goiana de Andrade (20.160/OAB-CE), representando Maria
Naclenia Lima Silva e Maria Naclenia Lima Silva – EI.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo
Nacional de Saúde em desfavor de Maria Naclenia Lima Silva – EI (Farmácia Santo Antônio) e sua titular
em razão de irregularidades na administração de recursos no âmbito do Programa Farmácia Popular do
Brasil (PFPB), custeados pelo Sistema Único de Saúde (SUS);
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara,
diante das razões expostas pelo Relator, em:
9.1. julgar irregulares as contas de Maria Naclenia Lima Silva – EI (04.251.624/0001-32) e de Maria
Naclenia Lima Silva (858.553.083-91), nos termos dos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas “b”, “c” e
§ 2º, da Lei 8.443/92, e condená-las, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas,
atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até
a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias para que comprove, perante o
Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde (FNS), nos termos
do art. 23, inciso III, alínea “a”, da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno do
TCU;
Data da Ocorrência Valor Original (R$) Data da Ocorrência Valor Original (R$)
07/03/2013
21,40
31/07/2014
21,57
13/03/2013
28,50
31/07/2014
53,10
13/03/2013
11.513,58
31/07/2014
22.101,18
15/03/2013
3.982,58
01/08/2014
14.839,56
19/04/2013
10.595,41
09/09/2014
19,20
29/04/2013
3.132,81
09/09/2014
106,20
31/05/2013
10,22
09/09/2014
18.378,19
31/05/2013
44,00
09/09/2014
26.218,48
31/05/2013
6.105,21
02/10/2014
33,60
31/05/2013
12.865,60
02/10/2014
52,80
04/06/2013
22,73
02/10/2014
23.189,52
04/06/2013
11.181,40
03/10/2014
52,63
05/06/2013
13,76
03/10/2014
136,84
05/06/2013
4.763,15
03/10/2014
17.432,37
28/06/2013
2,40
03/11/2014
88,72
28/06/2013
15,85
03/11/2014
27.669,63
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Data da Ocorrência Valor Original (R$) Data da Ocorrência Valor Original (R$)
28/06/2013
6.136,50
03/11/2014
33.913,88
28/06/2013
15.418,58
28/11/2014
17,28
31/07/2013
7,17
28/11/2014
37,13
31/07/2013
8.259,57
28/11/2014
61,02
31/07/2013
18.798,80
28/11/2014
195,44
02/09/2013
6.949,80
28/11/2014
28.521,83
02/09/2013
17.345,24
28/11/2014
33.575,87
01/10/2013
9.812,28
14/01/2015
178,16
02/10/2013
7,17
14/01/2015
27.773,85
02/10/2013
18.231,90
14/01/2015
34.173,37
12/11/2013
7,17
10/02/2015
17,28
12/11/2013
11.067,47
03/03/2015
31.083,30
12/11/2013
15.840,46
03/03/2015
34.965,83
06/12/2013
10.148,05
05/05/2015
13,76
06/12/2013
11.000,91
05/05/2015
13,76
30/12/2013
7,17
05/05/2015
36,77
30/12/2013
10.654,67
05/05/2015
123,79
30/12/2013
16.010,76
05/05/2015
23.602,59
07/02/2014
10.210,86
05/05/2015
29.037,90
07/02/2014
15.031,24
12/06/2015
26,60
09/02/2014
36.926,80
12/06/2015
22.533,39
10/02/2014
31.660,76
12/06/2015
31.099,60
31/03/2014
11.413,71
07/07/2015
13,76
31/03/2014
16.605,66
07/07/2015
22,37
02/04/2014
24.284,60
07/07/2015
36,75
02/04/2014
33.895,13
07/07/2015
26.569,62
09/04/2014
6.949,80
07/07/2015
36.032,70
16/04/2014
6.825,30
05/08/2015
15,34
13/05/2014
15.209,37
05/08/2015
27,52
30/05/2014
16.990,80
05/08/2015
52,80
02/06/2014
57,49
05/08/2015
72,78
02/06/2014
18.121,23
05/08/2015
14.594,58
06/06/2014
14.576,54
05/08/2015
22.025,80
04/07/2014
106,20
31/08/2015
801,90
04/07/2014
18.076,26
31/08/2015
2.954,50
04/07/2014
23.157,93
9.2. aplicar a Maria Naclenia Lima Silva – EI (04.251.624/0001-32) e a Maria Naclenia Lima Silva
(858.553.083-91) multa individual no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), com fundamento
no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, com a fixação do prazo de quinze dias,
a contar da notificação, para que a responsável comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos
cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo
recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor.
9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma
do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992;
9.4. autorizar desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o
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art. 217, §§ 1º e 2º do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo,
sobre cada uma, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de
quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento
da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das
demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora
devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável que a falta
de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor,
nos termos do § 2º do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal;
9.5. enviar cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Ceará, nos termos do § 3º
do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7º do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas
cabíveis; e
9.6. dar ciência deste acórdão aos responsáveis, ao Ministério da Saúde, ao Departamento Nacional
de Auditoria do SUS (Denasus) e à Secretaria da Receita Federal do Brasil.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0473-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler, Bruno Dantas
(Relator) e Vital do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 474/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 025.723/2013-8.
2. Grupo I – Classe de Assunto: I – Recurso de Reconsideração (Tomada de Contas Especial)
3. Responsáveis/Recorrente:
3.1. Responsáveis: Atanagildo de Deus Matos (062.596.692-91); Oscar Heriberto Pardiñas Borreani
(355.699.806-87)
3.2. Recorrente: Atanagildo de Deus Matos (062.596.692-91).
4. Entidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).
5. Relator: Ministro Bruno Dantas
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo da Agricultura
e do Meio Ambiente (SecexAmbiental).
8. Representação legal: Vlaviana Brandão Lucas (18.007/OAB-DF) e outros, representando
Atanagildo de Deus Matos.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto
por Atanagildo de Deus Matos, na qualidade de Chefe do Centro Nacional das Populações Tradicionais
(CNPT/Ibama) à época dos fatos, contra o Acórdão 13.753/2018-TCU-Primeira Câmara, que lhe imputou
débito em razão da impugnação de despesas referentes à gestão de recursos federais no âmbito do Projeto
PNUD BRA 99/020 - Projeto Reservas Extrativistas - RESEX II,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara,
diante das razões expostas pelo Relator, em:
9.1. com fundamento no arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao
presente recurso de reconsideração;
9.2. autorizar, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1º e 2º do
Regimento Interno, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida
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monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do
recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de
trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo
incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito,
na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do
recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2º
do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal;
9.3. dar ciência deste acordão aos responsáveis e à Procuradoria da República no Distrito Federal.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0474-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler, Bruno Dantas
(Relator) e Vital do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 475/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 027.221/2019-9.
2. Grupo I – Classe de Assunto V – Aposentadoria.
3. Interessado: Raimundo Belarmino de Carvalho (092.956.071-04).
4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região/DF e TO.
5. Relator: Ministro Bruno Dantas.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia aposentadoria instituída no âmbito do
Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região/DF e TO,
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, incisos III e IX, da Constituição
Federal de 1988, c/c os arts. 1º, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, e ainda com o art. 260, § 1º,
261, caput e § 1º, e 262, caput e § 2º, do Regimento Interno do TCU, em:
9.1. considerar ilegal a aposentadoria de Raimundo Belarmino de Carvalho (092.956.071-04),
negando o registro ao ato correspondente;
9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (enunciado 106 da
súmula da jurisprudência predominante do TCU);
9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região/DF e TO que:
9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado
ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo
ato, livre das irregularidades apontadas, a ser submetido à apreciação do TCU no prazo de 30 (trinta) dias;
9.3.2. no prazo de 15 (quinze) dias, dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado cujo
ato ora é considerado ilegal, esclarecendo-lhe que o efeito suspensivo proveniente da interposição de
recurso não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação sobre o presente
acórdão, em caso de não provimento do recurso porventura impetrado;
9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, informe ao TCU as medidas adotadas, sem prejuízo de encaminhar
comprovante sobre a data em que o interessado tomou conhecimento do contido no item anterior;
9.4. dar ciência deste acórdão ao Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região/DF e TO.
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10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0475-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler, Bruno Dantas
(Relator) e Vital do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 476/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 027.251/2019-5.
2. Grupo I – Classe de Assunto V – Aposentadoria.
3. Interessado: Orlando da Silva Filho (459.956.649-72).
4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região/SC.
5. Relator: Ministro Bruno Dantas.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia aposentadoria instituída no âmbito do
Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região/SC,
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, incisos III e IX, da Constituição
Federal de 1988, c/c os arts. 1º, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, e ainda com o art. 260, § 1º,
261, caput e § 1º, e 262, caput e § 2º, do Regimento Interno do TCU, em:
9.1. considerar ilegal a aposentadoria de Orlando da Silva Filho (459.956.649-72), negando o registro
ao ato correspondente;
9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (enunciado 106 da
súmula da jurisprudência predominante do TCU);
9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região/SC que:
9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado
ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo
ato, livre das irregularidades apontadas, a ser submetido à apreciação do TCU no prazo de 30 (trinta) dias;
9.3.2. no prazo de 15 (quinze) dias, dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado cujo
ato ora é considerado ilegal, esclarecendo-lhe que o efeito suspensivo proveniente da interposição de
recurso não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação sobre o presente
acórdão, em caso de não provimento do recurso porventura impetrado;
9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, informe ao TCU as medidas adotadas, sem prejuízo de encaminhar
comprovante sobre a data em que o interessado tomou conhecimento do contido no item anterior;
9.4. dar ciência deste acórdão ao Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região/SC.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0476-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler, Bruno Dantas
(Relator) e Vital do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 477/2020 – TCU – 1ª Câmara
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1. Processo nº TC 027.296/2019-9.
2. Grupo I – Classe de Assunto V – Aposentadoria.
3. Interessada: Maria Jose Diniz Ferreira (258.895.321-20).
4. Órgão/Entidade: Ministério Público do Trabalho.
5. Relator: Ministro Bruno Dantas.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia aposentadoria instituída no âmbito do
Ministério Público do Trabalho,
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, incisos III e IX, da Constituição
Federal de 1988, c/c os arts. 1º, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, e ainda com o art. 260, § 1º,
261, caput e § 1º, e 262, caput e § 2º, do Regimento Interno do TCU, em:
9.1. considerar ilegal a aposentadoria de Maria Jose Diniz Ferreira (258.895.321-20), negando o
registro ao ato correspondente;
9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (enunciado 106 da
súmula da jurisprudência predominante do TCU);
9.3. determinar ao Ministério Público do Trabalho que:
9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado
ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo
ato, livre das irregularidades apontadas, a ser submetido à apreciação do TCU no prazo de 30 (trinta) dias;
9.3.2. no prazo de 15 (quinze) dias, dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada cujo ato
ora é considerado ilegal, esclarecendo-lhe que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recurso
não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação sobre o presente
acórdão, em caso de não provimento do recurso porventura impetrado;
9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, informe ao TCU as medidas adotadas, sem prejuízo de encaminhar
comprovante sobre a data em que a interessada tomou conhecimento do contido no item anterior;
9.4. dar ciência deste acórdão ao Ministério Público do Trabalho.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0477-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler, Bruno Dantas
(Relator) e Vital do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 478/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 027.515/2018-4.
2. Grupo I – Classe de Assunto: II – Tomada de Contas Especial.
3. Responsável: Francisco Vieira Costa (056.373.173-72).
4. Entidade: Município de Quiterianópolis - CE.
5. Relator: Ministro Bruno Dantas.
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.

214
Tribunal de Contas da União
Secretaria das Sessões

9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Francisco Vieira Costa, ex-Prefeito Municipal
de Quiterianópolis/CE em razão da impugnação total das despesas pagas com recursos do Convênio
800.390/2006 (Siafi 573395);
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara,
ante as razões expostas pelo Relator, em:
9.1. considerar o responsável Francisco Vieira Costa (056.373.173-72) revel para todos os efeitos,
dando-se prosseguimento ao processo, com fundamento no art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992;
9.2. com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas “b” e “c”, 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, incisos II e III, 210 e 214, inciso III,
do Regimento Interno, julgar irregulares as contas de Francisco Vieira Costa (056.373.173-72),
condenando-o ao pagamento da quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos
juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a efetiva quitação do débito, e fixando-lhe o
prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos
cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea “a”,
da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno do TCU:
Data de ocorrência Valor histórico (R$) Natureza
11/12/2006
116.320,05
Débito
29/11/2007
570,15
Crédito
9.3. autorizar desde logo a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do
art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992;
9.4. autorizar , se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217,
§§ 1º e 2º, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre
cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de
quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento
da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das
demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora
devidos no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta
de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor,
nos termos do § 2º do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal;
9.5. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Ceará, nos termos do § 3º do art. 16 da
Lei 8.443/1992, c/c o § 7º do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção de medidas que entender
cabíveis; e
9.6. dar ciência deste acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ao responsável
e ao Município de Quiterianópolis/CE.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0478-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler, Bruno Dantas
(Relator) e Vital do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 479/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 028.142/2019-5.
2. Grupo I – Classe de Assunto V – Aposentadoria.
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3. Interessado: Walmir Dias Moreira (260.307.051-72).
4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região/DF e TO.
5. Relator: Ministro Bruno Dantas.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia aposentadoria instituída no âmbito do
Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região/DF e TO,
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, incisos III e IX, da Constituição
Federal de 1988, c/c os arts. 1º, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, e ainda com o art. 260, § 1º,
261, caput e § 1º, e 262, caput e § 2º, do Regimento Interno do TCU, em:
9.1. considerar ilegal a aposentadoria de Walmir Dias Moreira (260.307.051-72), negando o registro
ao ato correspondente;
9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (enunciado 106 da
súmula da jurisprudência predominante do TCU);
9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região/DF e TO que:
9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado
ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo
ato, livre das irregularidades apontadas, a ser submetido à apreciação do TCU no prazo de 30 (trinta) dias;
9.3.2. no prazo de 15 (quinze) dias, dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado cujo
ato ora é considerado ilegal, esclarecendo-lhe que o efeito suspensivo proveniente da interposição de
recurso não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação sobre o presente
acórdão, em caso de não provimento do recurso porventura impetrado;
9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, informe ao TCU as medidas adotadas, sem prejuízo de encaminhar
comprovante sobre a data em que o interessado tomou conhecimento do contido no item anterior;
9.4. dar ciência deste acórdão ao Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região/DF e TO.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0479-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler, Bruno Dantas
(Relator) e Vital do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 480/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 028.602/2019-6.
2. Grupo I – Classe de Assunto V – Aposentadoria.
3. Interessado: Jose de Araujo (183.090.701-87).
4. Órgão/Entidade: Tribunal Superior do Trabalho.
5. Relator: Ministro Bruno Dantas.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia aposentadoria instituída no âmbito do
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Tribunal Superior do Trabalho,
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, incisos III e IX, da Constituição
Federal de 1988, c/c os arts. 1º, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, e ainda com o art. 260, § 1º,
261, caput e § 1º, e 262, caput e § 2º, do Regimento Interno do TCU, em:
9.1. considerar ilegal a aposentadoria de Jose de Araujo (183.090.701-87), negando o registro ao ato
correspondente;
9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (enunciado 106 da
súmula da jurisprudência predominante do TCU);
9.3. determinar ao Tribunal Superior do Trabalho que:
9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado
ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo
ato, livre das irregularidades apontadas, a ser submetido à apreciação do TCU no prazo de 30 (trinta) dias;
9.3.2. no prazo de 15 (quinze) dias, dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado cujo
ato ora é considerado ilegal, esclarecendo-lhe que o efeito suspensivo proveniente da interposição de
recurso não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação sobre o presente
acórdão, em caso de não provimento do recurso porventura impetrado;
9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, informe ao TCU as medidas adotadas, sem prejuízo de encaminhar
comprovante sobre a data em que o interessado tomou conhecimento do contido no item anterior;
9.4. dar ciência deste acórdão ao Tribunal Superior do Trabalho.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0480-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler, Bruno Dantas
(Relator) e Vital do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 481/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 029.881/2019-6.
2. Grupo I – Classe de Assunto V – Aposentadoria.
3. Interessada: Lillian Gomes da Silva (225.358.961-68).
4. Órgão/Entidade: Supremo Tribunal Federal.
5. Relator: Ministro Bruno Dantas.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia aposentadoria instituída no âmbito do
Supremo Tribunal Federal,
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, incisos III e IX, da Constituição
Federal de 1988, c/c os arts. 1º, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, e ainda com o art. 260, § 1º,
261, caput e § 1º, e 262, caput e § 2º, do Regimento Interno do TCU, em:
9.1. considerar ilegal a aposentadoria de Lillian Gomes da Silva (225.358.961-68), negando o
registro ao ato correspondente;
9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (enunciado 106 da
súmula da jurisprudência predominante do TCU);
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9.3. determinar ao Supremo Tribunal Federal que:
9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado
ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo
ato, livre das irregularidades apontadas, a ser submetido à apreciação do TCU no prazo de 30 (trinta) dias;
9.3.2. no prazo de 15 (quinze) dias, dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada cujo ato
ora é considerado ilegal, esclarecendo-lhe que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recurso
não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação sobre o presente
acórdão, em caso de não provimento do recurso porventura impetrado;
9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, informe ao TCU as medidas adotadas, sem prejuízo de encaminhar
comprovante sobre a data em que a interessada tomou conhecimento do contido no item anterior;
9.4. dar ciência deste acórdão ao Supremo Tribunal Federal.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0481-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler, Bruno Dantas
(Relator) e Vital do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 482/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 031.242/2019-7.
2. Grupo I – Classe de Assunto V – Aposentadoria.
3. Interessado: Anchises Pereira de Mello (046.462.742-72).
4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região/AM e RR.
5. Relator: Ministro Bruno Dantas.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia aposentadoria instituída no âmbito do
Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região/AM e RR,
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, incisos III e IX, da Constituição
Federal de 1988, c/c os arts. 1º, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, e ainda com o art. 260, § 1º,
261, caput e § 1º, e 262, caput e § 2º, do Regimento Interno do TCU, em:
9.1. considerar ilegal a aposentadoria de Anchises Pereira de Mello (046.462.742-72), negando o
registro ao ato correspondente;
9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (enunciado 106 da
súmula da jurisprudência predominante do TCU);
9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região/AM e RR que:
9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado
ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo
ato, livre das irregularidades apontadas, a ser submetido à apreciação do TCU no prazo de 30 (trinta) dias;
9.3.2. no prazo de 15 (quinze) dias, dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado cujo
ato ora é considerado ilegal, esclarecendo-lhe que o efeito suspensivo proveniente da interposição de
recurso não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação sobre o presente
acórdão, em caso de não provimento do recurso porventura impetrado;
9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, informe ao TCU as medidas adotadas, sem prejuízo de encaminhar
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comprovante sobre a data em que o interessado tomou conhecimento do contido no item anterior;
9.4. dar ciência deste acórdão ao Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região/AM e RR.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0482-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler, Bruno Dantas
(Relator) e Vital do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 483/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 031.277/2019-5.
2. Grupo I – Classe de Assunto V – Aposentadoria.
3. Interessado: Elias Batista de França (028.231.348-67).
4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/SP.
5. Relator: Ministro Bruno Dantas.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia aposentadoria instituída no âmbito do
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/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 no art. 71, incisos III e IX, da Constituição
Federal de 1988, c/c os arts. 1º, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, e ainda com o art. 260, § 1º,
261, caput e § 1º, e 262, caput e § 2º, do Regimento Interno do TCU, em:
9.1. considerar ilegal a aposentadoria de Elias Batista de França (028.231.348-67), negando o registro
ao ato correspondente;
9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (enunciado 106 da
súmula da jurisprudência predominante do TCU);
9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/SP que:
9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado
ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo
ato, livre das irregularidades apontadas, a ser submetido à apreciação do TCU no prazo de 30 (trinta) dias;
9.3.2. no prazo de 15 (quinze) dias, dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado cujo
ato ora é considerado ilegal, esclarecendo-lhe que o efeito suspensivo proveniente da interposição de
recurso não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação sobre o presente
acórdão, em caso de não provimento do recurso porventura impetrado;
9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, informe ao TCU as medidas adotadas, sem prejuízo de encaminhar
comprovante sobre a data em que o interessado tomou conhecimento do contido no item anterior;
9.4. dar ciência deste acórdão ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/SP.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0483-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler, Bruno Dantas
(Relator) e Vital do Rêgo.
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13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 484/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 031.346/2019-7.
2. Grupo I – Classe de Assunto V – Aposentadoria.
3. Interessada: Maria das Graças Araújo (185.010.601-00).
4. Órgão/Entidade: Ministério Público Federal.
5. Relator: Ministro Bruno Dantas.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia aposentadoria instituída no âmbito do
Ministério Público Federal,
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, incisos III e IX, da Constituição
Federal de 1988, c/c os arts. 1º, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, e ainda com o art. 260, § 1º,
261, caput e § 1º, e 262, caput e § 2º, do Regimento Interno do TCU, em:
9.1. considerar ilegal a aposentadoria de Maria das Graças Araújo (185.010.601-00), negando o
registro ao ato correspondente;
9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (enunciado 106 da
súmula da jurisprudência predominante do TCU);
9.3. determinar ao Ministério Público Federal que:
9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado
ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo
ato, livre das irregularidades apontadas, a ser submetido à apreciação do TCU no prazo de 30 (trinta) dias;
9.3.2. no prazo de 15 (quinze) dias, dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada cujo ato
ora é considerado ilegal, esclarecendo-lhe que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recurso
não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação sobre o presente
acórdão, em caso de não provimento do recurso porventura impetrado;
9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, informe ao TCU as medidas adotadas, sem prejuízo de encaminhar
comprovante sobre a data em que a interessada tomou conhecimento do contido no item anterior;
9.4. dar ciência deste acórdão ao Ministério Público Federal.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0484-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler, Bruno Dantas
(Relator) e Vital do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 485/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 031.351/2019-0.
2. Grupo I – Classe de Assunto V – Aposentadoria.
3. Interessada: Solange Soares Veloso (238.944.071-15).
4. Órgão/Entidade: Ministério Público Federal.
5. Relator: Ministro Bruno Dantas.
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6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia aposentadoria instituída no âmbito do
Ministério Público Federal,
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, incisos III e IX, da Constituição
Federal de 1988, c/c os arts. 1º, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, e ainda com o art. 260, § 1º,
261, caput e § 1º, e 262, caput e § 2º, do Regimento Interno do TCU, em:
9.1. considerar ilegal a aposentadoria de Solange Soares Veloso (238.944.071-15), negando o
registro ao ato correspondente;
9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (enunciado 106 da
súmula da jurisprudência predominante do TCU);
9.3. determinar ao Ministério Público Federal que:
9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado
ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo
ato, livre das irregularidades apontadas, a ser submetido à apreciação do TCU no prazo de 30 (trinta) dias;
9.3.2. no prazo de 15 (quinze) dias, dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada cujo ato
ora é considerado ilegal, esclarecendo-lhe que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recurso
não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação sobre o presente
acórdão, em caso de não provimento do recurso porventura impetrado;
9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, informe ao TCU as medidas adotadas, sem prejuízo de encaminhar
comprovante sobre a data em que a interessada tomou conhecimento do contido no item anterior;
9.4. dar ciência deste acórdão ao Ministério Público Federal.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0485-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler, Bruno Dantas
(Relator) e Vital do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 486/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 002.783/2011-8.
2. Grupo II – Classe de Assunto: I - Embargos de declaração (Pensão Civil).
3. Embargante: Milvia Anna Tonissi Nasser (528.205.991-68).
4. Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
5. Relator: Ministro Vital do Rêgo.
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidade Técnica: não atuou.
8. Representação legal: Thania Chagas dos Reis (OAB/MS 14.839) e outros.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos nos quais se analisam embargos de declaração opostos
por Milvia Anna Tonissi Nasser em face do Acórdão 13.923/2019-TCU-1ª Câmara, por meio do qual esta
Corte de Contas considerou ilegal o ato de pensão civil emitido em favor da embargante.
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ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, diante
das razões expostas pelo Relator, em:
9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da
Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los, por inexistir omissão na deliberação embargada;
9.2. dar ciência desta deliberação à embargante.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0486-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler, Bruno Dantas
e Vital do Rêgo (Relator).
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 487/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 003.794/2015-6.
1.1. Apenso: 012.989/2017-7.
2. Grupo I – Classe de Assunto: I - Recurso de Reconsideração (Tomada de Contas Especial).
3. Recorrentes: Edimar Gomes da Silva (134.463.088-06) e Darby Valente (125.374.629-04).
4. Entidade: Sociedade Evangélica Beneficente de Curitiba (SEB).
5. Relator: Ministro Vital do Rêgo.
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler.
6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur).
8. Representação legal: Edgar Guimarães (OAB/PR 12.413) e Guilherme Antônio Brito Gonçalves
Barbosa (OAB/DF 45.197).
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recurso de reconsideração interposto pelos
Srs. Darby Valente, então presidente da Sociedade Evangélica Beneficente de Curitiba-SEB, e Edimar
Gomes da Silva, ex-diretor do Departamento e Programas Regionais de Desenvolvimento do Turismo do
MTur, contra o Acórdão 2.395/2017-TCU-1ª Câmara;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara,
ante as razões expostas pelo Relator, em:
9.1. conhecer, ante o preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 32, inciso I,
e 33 da Lei 8.443/92, do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Darby Valente para, no mérito, negarlhe provimento;
9.2. conhecer, ante o preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 32, inciso I,
e 33 da Lei 8.443/92, do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Edimar Gomes da Silva para, no
mérito, dar-lhe provimento parcial e reduzir a multa a ele aplicada, bem assim à Sra. Kerima Silva Carvalho,
por meio do subitem 9.8 do Acórdão 2.395/2017-TCU-1ª Câmara para R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e
9.3 dar ciência esta deliberação aos recorrentes.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0487-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler, Bruno Dantas
e Vital do Rêgo (Relator).
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.
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ACÓRDÃO Nº 488/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 005.872/2015-4.
2. Grupo II – Classe de Assunto: I - Embargos de declaração (Tomada de Contas Especial).
3. Recorrente: Jozé Tomas do Nascimento (017.476.223-20).
4. Entidade: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Distrito Federal.
5. Relator: Ministro Vital do Rêgo.
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidade Técnica: não atuou.
8. Representação legal: Alexandre Garcia da Costa José Jorge (OAB/DF 14.428), representando Jozé
Tomas do Nascimento.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Jozé Tomas do
Nascimento, diretor financeiro da Federação das Associações Comerciais e Industriais do DF (Faci/DF),
em face do Acórdão 13.335/2019-TCU-1ª Câmara;
ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Sr. Jozé Tomas do Nascimento, com fulcro
nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los;
9.2. rejeitar o pedido de ingresso nos autos como parte interessada e amicus curiae da Associação
Comercial e Industrial de São Sebastião/DF e outras que assinam o mesmo documento, com fundamento
no art. 146 do RITCU;
9.3. dar ciência desta deliberação ao embargante, em seu endereço próprio, ao seu representante legal
e à Associação Comercial e Industrial de São Sebastião/DF.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0488-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler, Bruno Dantas
e Vital do Rêgo (Relator).
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 489/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo TC 005.908/2019-1.
2. Grupo I – Classe de Assunto: II – Tomada de Contas Especial.
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (00.378.257/0001-81).
3.2. Responsável: Glorismar Rosa Venâncio (146.995.593-87).
4. Entidade: Município de Paço do Lumiar/MA.
5. Relator: Ministro Vital do Rêgo.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE).
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:

223
Tribunal de Contas da União
Secretaria das Sessões

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos
recebidos pelo município de Paço do Lumiar/MA por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte
Escolar (Pnate), no exercício de 2011;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara,
ante as razões expostas pelo Relator, em:
9.1. julgar irregulares as contas de Glorismar Rosa Venâncio (146.995.593-87), ex-prefeita de Paço
do Lumiar/MA, nos termos dos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Lei 8.443/1992, c/c os
arts. 1º, inciso I, 209, incisos I e III, do Regimento Interno do TCU;
9.2. condenar a responsável identificada no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput, da
Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das quantias a seguir
especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante
o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea “a”, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea “a”, do
Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas
discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor;
Data de ocorrência
Valor histórico (R$)
4/4/2011
85.144,63
3/5/2011
119.748,21
2/6/2011
119.748,21
5/7/2011
119.748,21
2/8/2011
119.748,21
5/9/2011
119.748,21
4/10/2011
119.748,21
3/11/2011
119.748,21
2/12/2011
119.748,27
9.3. aplicar a Sra. Glorismar Rosa Venâncio a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor
de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que
comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida
aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo
recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;
9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma
do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992;
9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial,
o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da
Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em
15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre
cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem
prejuízo de alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela
implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; e
9.6. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos
do § 3º do art. 16 da Lei 8.443/1992, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à responsável.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0489-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler, Bruno Dantas
e Vital do Rêgo (Relator).
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13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 490/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo TC 007.035/2010-1.
1.1. Apensos: 028.239/2010-5; 011.099/2007-9; 012.158/2012-7.
2. Grupo II – Classe de Assunto: II – Tomada de Contas Especial.
3. Responsáveis: Adeval Barbosa Avelar (055.992.103-91); Alderi Araujo da Silva (237.981.90330); Arnaldo Simões Filho (075.232.383-00); Consuelo Cozac (143.775.861-49); Coopersat - Coop. Radio
Taxi de Autos Serv. e Turismo (01.059.967/0001-01); Henrique Moraes Bogea (534.309.307-82); Isis
Maria Miranda Vidal Silva (854.823.743-00); Isídia Dodo Silva (064.496.203-82); Jezildes Melo de Sousa
(270.161.293-49); Jose Joao Matos (064.601.003-49); José Alves Monteiro Filho (064.839.763-72); José
Mario Alencar Santos (038.018.883-04); Luiz Antônio de Lima (316.721.591-72); Marconi José Carvalho
Ramos (249.410.693-15); Maria das Graças Pinho Coimbra (196.982.403-49); Maria das Neves Gerônimo
da Silva Quinzeiro (215.235.413-34); Neusa Silva Santos (225.922.293-53); Raimundo Nonato Alves
Albuquerque Filho (222.065.662-49); Raimundo Rodrigues dos Santos Filho (055.540.473-00); Salomite
Miranda de Oliveira (570.481.343-72); Zenildo Oliveira dos Santos (125.828.673-49).
4. Entidade: Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Maranhão.
5. Relator: Ministro Vital do Rêgo.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE).
8. Representação legal: Fabiano Zanella Duarte (OAB/MA 17.253), Thyanne Araújo Freitas Ribeiro
(OAB/MA 8.547), Gislene Rodrigues de Macedo (OAB/DF 32.527), José Carlos de Matos (OAB/DF
10.446)
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurados pela Fundação
Nacional de Saúde (Funasa), em decorrência de irregularidades praticadas por servidores no âmbito da
Superintendência Estadual da Funasa no Maranhão, relacionadas a pagamentos efetuados no período de
2004 a 2007, referentes à execução do Contrato 16/2002;
ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, diante
das razões expostas pelo relator, em:
9.1. excluir da relação processual os Srs. Adeval Barbosa Avelar (055.992.103-91); Alderi Araujo
da Silva (237.981.903-30); Arnaldo Simões Filho (075.232.383-00); Isis Maria Miranda Vidal Silva
(854.823.743-00); Isídia Dodo Silva (064.496.203-82); Jezildes Melo de Sousa (270.161.293-49); José
Alves Monteiro Filho (064.839.763-72); José Mario Alencar Santos (038.018.883-04); Luiz Antônio de
Lima (316.721.591-72); Maria das Graças Pinho Coimbra (196.982.403-49); Maria das Neves Gerônimo
da Silva Quinzeiro (215.235.413-34); Neusa Silva Santos (225.922.293-53); Raimundo Nonato Alves
Albuquerque Filho (222.065.662-49); Raimundo Rodrigues dos Santos Filho (055.540.473-00); Salomite
Miranda de Oliveira (570.481.343-72);
9.2. julgar regulares as contas dos Srs. Marconi José Carvalho Ramos (249.410.693-15) e Zenildo
Oliveira dos Santos (125.828.673-49), nos termos dos artigos 16, inciso I, 17, e 23, inciso I, da Lei
8.443/1992, c/c os arts. 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU, dando-lhes quitação plena;
9.3. julgar irregulares as contas do Srs. José João Matos (064.601.003-49), Henrique Moraes Bogea
(534.309.307-82), Consuelo Cozac (143.775.861-49) e da Cooperativa Radio Taxi de Autos e Serviços e
Turismo Ltda. (01.059.967/0001-01), com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas “b” e
“c”, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso I, e 209, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU;
9.4. condenar, solidariamente, os responsáveis acima mencionados, com fundamento no art. 19,
caput, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das quantias abaixo
relacionadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem,
perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea “a”, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea “a”, do
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Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, atualizada
monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do
recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor:
9.4.1. Consuelo Cozac e Coopersat:
Valor
Data
da
Original (R$)
Ocorrência
1.787,80
1/8/2006
1.509,20
1/8/2006
171,84
1/8/2006
85,92
1/8/2006
1.470,00
3/8/2006
171,84
3/8/2006
1.300,60
18/9/2006
85,92
18/9/2006
12.926,20
1/12/2006
1.031,04
1/12/2006
17.284,40
4/12/2006
2.577,60
4/12/2006
2.352,00
4/12/2006
429,60
4/12/2006
5.924,80
28/12/2006
1.116,96
28/12/2006
Valor
Original (R$)
472,56
2.310,00
343,68
611,80
85,92
3.560,20
515,52
6.266,40
859,20
16.795,80
2.663,52
5.020,40
7.644,00
2.577,60
1.374,72
6.864,20

Data
da
Ocorrência
28/12/2006
30/11/2006
30/11/2006
12/3/2007
12/3/2007
23/5/2007
23/5/2007
26/2/2007
26/2/2007
6/3/2007
6/3/2007
6/3/2007
6/3/2007
6/3/2007
6/3/2007
4/12/2006

9.4.2. José João Matos e Coopersat:
Valor
Data
da
Original (R$)
Ocorrência
15.232,00
1/3/2006
1.116,96
1/3/2006
3.238,20
7/4/2006
16.850,40
7/4/2006
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1.031,04
343,68
Valor
Original (R$)
1.116,96
10.747,80
1.546,56
2.632,00
429,60
6.804,00

7/4/2006
7/4/2006
Data
da
Ocorrência
5/7/2006
15/5/2006
15/5/2006
29/5/2006
29/5/2006
5/7/2006

9.4.3. Henrique Moraes Bogéa e Coopersat:
Valor
Data
da
Original (R$)
Ocorrência
4.477,20
6/12/2006
1.074,00
6/12/2006
1.544,20
18/5/2006
472,56
18/5/2006
Valor
Original (R$)
1.857,80
386,64
574,00
85,92

Data
da
Ocorrência
1/8/2006
1/8/2006
9/5/2007
9/5/2007

9.4.4. Consuelo Cozac e Coopersat:
Valor
Data
da
Original (R$)
Ocorrência
1.419,60
5/7/2006
6.400,80
5/7/2006
11.897,20
5/7/2006
128,88
5/7/2006
1.632,48
5/7/2006
2.685,20
1/8/2006
3.834,60
1/8/2006
2.832,20
1/8/2006
1.074,00
1/8/2006
601,44
1/8/2006
300,72
1/8/2006
645,40
2/8/2006
171,84
2/8/2006
8.632,40
3/8/2006
12.416,60
3/8/2006
2.534,64
3/8/2006
12.163,20
18/9/2006
939,40
18/9/2006
3.693,20
18/9/2006
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2.663,52
85,92
515,52
11.023,60
6.290,20
2.577,60
1.589,52
4.901,40
13.116,60
773,28
6.960,80
859,20
5.052,60
Valor
Original (R$)
7.971,60
2.577,60
18.250,40
2.148,00
11.474,40
8.288,00
2.663,52
773,28
2.620,56
10.572,80
1.960,00
343,68
13.573,00
3.522,72
14.583,80
6.995,80
8.542,80
1.351,00
1.718,40
171,84
9.408,00
12.111,40
2.577,60
5.094,60
687,36
5.020,40
2.577,60
15.037,40
3.264,96
12.439,00
2.405,76

18/9/2006
18/9/2006
18/9/2006
1/12/2006
1/12/2006
1/12/2006
1/12/2006
4/12/2006
4/12/2006
4/12/2006
28/12/2006
28/12/2006
30/11/2006
Data
da
Ocorrência
28/12/2006
28/12/2006
28/12/2006
28/12/2006
30/11/2006
30/11/2006
30/11/2006
30/11/2006
30/11/2006
6/3/2007
12/3/2007
12/3/2007
23/5/2007
23/5/2007
23/5/2007
26/2/2007
6/3/2007
6/3/2007
6/3/2007
6/3/2007
6/3/2007
6/3/2007
6/3/2007
6/3/2007
6/3/2007
6/3/2007
6/3/2007
12/3/2007
12/3/2007
23/5/2007
23/5/2007
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9.4.5. José João Matos e Coopersat:
Valor
Data
da
Original (R$)
Ocorrência
7.414,40
12/4/2006
2.983,40
12/4/2006
429,60
12/4/2006
515,52
12/4/2006
10.292,80
5/7/2006
9.667,00
5/7/2006
2.105,04
5/7/2006
2.405,76
5/7/2006
8.761,20
7/4/2006
3.442,60
13/4/2006
5.201,00
13/4/2006
12.252,80
13/4/2006
343,68
13/4/2006
1.245,84
13/4/2006
Valor
Original (R$)
3.056,20
13.129,20
171,84
2.491,68
23.538,20
11.688,60
1.460,64
2.048,20
2.279,20
472,56
386,64
12.490,80
773,28
3.809,40

Data
da
Ocorrência
15/5/2006
15/5/2006
15/5/2006
15/5/2006
29/5/2006
29/5/2006
29/5/2006
19/6/2006
19/6/2006
19/6/2006
19/6/2006
5/7/2006
5/7/2006
1/6/2006

9.4.6. Henrique Moraes Bogéa e Coopersat:
Valor
Data
da
Original (R$)
Ocorrência
82,60
25/8/2006
1.463,00
25/8/2006
876,40
25/8/2006
85,92
25/8/2006
Valor
Original (R$)
214,80
214,80
3.389,40
386,64

Data
da
Ocorrência
25/8/2006
25/8/2006
6/12/2006
6/12/2006
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9.4.7. José João Matos e Coopersat
Valor
Data
da
Original (R$)
Ocorrência
128,88
22/2/2006
128,88
22/2/2006
Valor
Original (R$)
6.759,20
687,36

Data
da
Ocorrência
1/3/2006
1/3/2006

9.4.8. José João Matos e Coopersat
Valor
Data
da
Original (R$)
Ocorrência
1.323,00
27/1/2006
Valor
Original (R$)
1.167,60

Data
da
Ocorrência
27/1/2006

9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das
dívidas, caso não atendidas as notificações;
9.6. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial,
o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da
Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em
15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre
cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem
prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela
implicará o vencimento antecipado do saldo devedor;
9.7. determinar o desconto integral ou parcelado das dívidas nos vencimentos, subsídio, salário ou
proventos dos responsáveis, observados os limites previstos na legislação pertinente, caso expire o prazo
para recolhimento sem suas manifestações, nos termos do art. 28, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c o art. 219,
inciso I, do RI/TCU;
9.8. dar ciência deste acórdão à Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde no
Maranhão (Suest/MA) para conhecimento e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado
do Maranhão, nos termos do art. 16, § 3º, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7º, do Regimento Interno do
TCU.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0490-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler, Bruno Dantas
e Vital do Rêgo (Relator).
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 491/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 020.466/2017-0.
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2. Grupo I – Classe de Assunto: Recurso de Reconsideração (Tomada de Contas Especial).
3. Recorrente: Antonio Ferreira Lima (068.563.572-49).
4. Entidade: Município de Caapiranga - AM.
5. Relator: Ministro Vital do Rêgo
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur).
8. Representação legal: Antônio das Chagas Ferreira Batista (OAB/AM 4.177) e Eurismar Matos da
Silva (OAB/AM 9.221).
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recurso de reconsideração interposto pelo
Sr. Antônio Ferreira Lima, ex-prefeito de Caapiranga/AM, contra o Acórdão 1.657/2019-TCU-1ª Câmara;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara,
ante as razões expostas pelo Relator, em:
9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Antônio Ferreira Lima, ante o
preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/92, para,
no mérito, negar-lhe provimento;
9.2. retirar do fundamento legal do subitem 9.2. do Acórdão 1.657/2019-TCU-1ª Câmara a alínea “a”
do inciso III do art. 16, bem assim, o inciso I do art. 209 do RITCU; e
9.3 dar ciência esta deliberação ao recorrente.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0491-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler, Bruno Dantas
e Vital do Rêgo (Relator).
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 492/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo TC 020.961/2016-2.
2. Grupo I – Classe de Assunto: I - Recurso de Reconsideração (Tomada de Contas Especial).
3. Recorrente: Eduardo Garretto Cerqueira (379.344.496-15).
4. Entidade: Agência Nacional do Cinema (Ancine).
5. Relator: Ministro Vital do Rêgo.
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur).
8. Representação legal: João Gustavo Maruch de Carvalho (OAB/MG 132.701); Silvio Mendes
Arruda (OAB/MG 131.598); Sálvio Miranda Gonçalves Júnior (OAB/MG 136.642) e outros.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração em tomada de contas
especial interposto pelo Sr. Eduardo Garreto Cerqueira contra o Acórdão 10.549/2018-TCU-1ª Câmara;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, ante
as razões expostas pelo Relator, em:
9.1. conhecer do recurso de reconsideração, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei
8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento;
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9.2. dar ciência da presente deliberação ao recorrente e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da
República no Estado de Minas Gerais.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0492-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler, Bruno Dantas
e Vital do Rêgo (Relator).
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 493/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC-026.258/2015-3
2. Grupo II, Classe de Assunto I - Recurso de Reconsideração.
3. Recorrente: Núbia Cozzolino (CPF 445.041.367-91).
4. Unidade: Prefeitura Municipal de Magé/RJ.
5. Relator: Ministro Vital do Rêgo.
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler.
6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur).
8. Advogados constituídos nos autos: Anderson Moura Rollemberg (OAB/RJ 107.564), José Marcos
Motta Ramos (OAB/RJ 73.027) e outros.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, agora em fase de recurso
de reconsideração contra o Acórdão 6.671/2016-TCU-1ª Câmara.
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, diante
das razões expostas pelo Relator, em:
9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, com fundamento nos arts. 32 e 33 da
Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento, a fim de:
9.1.1. tornar insubsistente o Acórdão 6.671/2016-TCU-1ª Câmara;
9.1.2. julgar regulares com ressalva as contas da responsável Núbia Cozzolino, dando-lhe quitação,
com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso II, e art. 18, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 205, art. 208,
caput e § 2º, do Regimento Interno do TCU;
9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e à Caixa Econômica Federal.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0493-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler, Bruno Dantas
e Vital do Rêgo (Relator).
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 494/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 030.508/2019-3.
2. Grupo I – Classe de Assunto: V – Aposentadoria.
3. Interessado: Jane de Jesus Travassos Vargas (145.873.511-72).
4. Órgão: Tribunal Superior do Trabalho.
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5. Relator: Ministro Vital do Rêgo.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de aposentadoria emitido
pelo Tribunal Superior do Trabalho em favor da ex-servidora Jane de Jesus Travassos Vargas;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com
fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei
8.443/1992, no art. 260, § 1º, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em:
9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria, emitido em favor de Jane de Jesus
Travassos Vargas (145.873.511-72), recusando o respectivo registro;
9.1.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo Tribunal
Superior do Trabalho do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do
TCU;
9.2. determinar ao Tribunal Superior do Trabalho, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que:
9.2.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, em especial da vantagem
denominada “opção”, comunicando ao TCU, no prazo de quinze dias, as providências adotadas, nos termos
do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU, art. 8º, caput, da Resolução-TCU 206/2007 e art. 19,
caput, da Instrução Normativa-TCU 78/2018;
9.2.2. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no
prazo de trinta dias, consoante os arts. 262, § 2º, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3º, da Instrução
Normativa TCU 78/2018;
9.2.3. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo
proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos
indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido;
9.2.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos
comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0494-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler, Bruno Dantas
e Vital do Rêgo (Relator).
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 495/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 031.218/2019-9.
2. Grupo I – Classe de Assunto: V – Aposentadoria.
3. Interessado: Alcides Guimarães Filho (319.053.079-34).
4. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região.
5. Relator: Ministro Vital do Rêgo.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de aposentadoria emitido
pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região em favor do ex-servidor Alcides Guimarães Filho;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com
fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei
8.443/1992, no art. 260, § 1º, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em:
9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria, emitido em favor de Alcides Guimarães
Filho (319.053.079-34), recusando o respectivo registro;
9.1.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo Tribunal
Regional do Trabalho da 9ª Região do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da
Jurisprudência do TCU;
9.2. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, com base no art. 45 da
Lei 8.443/1992, que:
9.2.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, em especial da vantagem
denominada “opção”, comunicando ao TCU, no prazo de quinze dias, as providências adotadas, nos termos
do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU, art. 8º, caput, da Resolução-TCU 206/2007 e art. 19,
caput, da Instrução Normativa-TCU 78/2018;
9.2.2. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no
prazo de trinta dias, consoante os arts. 262, § 2º, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3º, da Instrução
Normativa TCU 78/2018;
9.2.3. comunique ao interessado o teor desta decisão, alertando-o de que o efeito suspensivo
proveniente da interposição de eventual recurso não o exime da devolução dos valores percebidos
indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido;
9.2.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos
comprobatórios de que o interessado está ciente da presente deliberação.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0495-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler, Bruno Dantas
e Vital do Rêgo (Relator).
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 496/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 031.273/2019-0.
2. Grupo I – Classe de Assunto: V – Aposentadoria.
3. Interessada: Maria Jose Rezende Lage (104.274.571-49).
4. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região/AC e RO.
5. Relator: Ministro Vital do Rêgo.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de concessão de aposentadoria (inicial
e alteração) emitidos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região/AC e RO em favor da ex-servidora
Maria Jose Rezende Lage;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com
fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei
8.443/1992, no art. 260, § 1º, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em:
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9.1. considerar legal e conceder registro ao ato inicial de concessão de aposentadoria (NC 2078330204-2010-000012-7) emitido em favor de Maria Jose Rezende Lage (104.274.571-49);
9.2. considerar ilegal e recusar registro ao ato de alteração referente à concessão de aposentadoria
(NC 20783302-04-2015-000032-5) emitida em favor de Maria Jose Rezende Lage (104.274.571-49);
9.2.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo Tribunal
Regional do Trabalho da 14ª Região/AC e RO do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula
da Jurisprudência do TCU;
9.2.2 determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região/AC e RO, com base no art. 45 da
Lei 8.443/1992, que:
9.2.2.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, em especial da vantagem
denominada “opção”, comunicando ao TCU, no prazo de quinze dias, as providências adotadas, nos termos
do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU, art. 8º, caput, da Resolução-TCU 206/2007 e art. 19,
caput, da Instrução Normativa-TCU 78/2018;
9.2.2.2. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, 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;
9.2.2.3. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo
proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos
indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido;
9.2.2.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal
documentos comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0496-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler, Bruno Dantas
e Vital do Rêgo (Relator).
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 497/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 033.580/2011-1.
1.1. Apenso: 017.072/1995-6.
2. Grupo II – Classe de Assunto: I - Embargos de declaração (Aposentadoria).
3. Embargante: Gabriel Novis Neves (001.957.231-04).
4. Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso.
5. Relator: Ministro Vital do Rêgo.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidade Técnica: não atuou.
8. Representação legal: Nelito Jose Dalcin Junior (OAB/MT 6.389) e outros.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos nos quais se analisam embargos de declaração opostos
por Gabriel Novis Neves em face do Acórdão 11.476/2019-TCU-1ª Câmara, por meio do qual esta Corte
de Contas considerou ilegal o ato de aposentadoria emitido em favor do embargante.
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, diante
das razões expostas pelo Relator, em:
9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da
Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los, por inexistir omissão, contradição e obscuridade na deliberação
embargada;

235
Tribunal de Contas da União
Secretaria das Sessões

9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante e à Fundação Universidade Federal de Mato Grosso.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0497-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler, Bruno Dantas
e Vital do Rêgo (Relator).
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 498/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 043.333/2018-4.
2. Grupo I – Classe de Assunto: II – Tomada de Contas Especial.
3. Responsável: Cássio Murilo Trovo Hidalgo (453.839.959-00).
4. Entidade: Município de Iporã - PR.
5. Relator: Ministro Vital do Rêgo.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial de responsabilidade do Sr.
Cassio Murilo Trovo Hidalgo, ex-prefeito de Iporã/PR, em virtude da impugnação total das despesas do
Convênio 1.050/2009, para apoio à realização do Projeto intitulado "IV FEMUCI – Festival de Música
Canta Iporã e Festa Gastronômica";
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ante
as razões expostas pelo Relator, em:
9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Cassio Murilo Trovo Hidalgo (453.839.959-00), ex-prefeito de
Iporã/PR, com fundamento nos arts. 1º, inciso I; 16, inciso III, alínea “c”; 19, caput, e 23, inciso III, da Lei
8.443, de 16 de julho de 1992 e com o arts. 1º, inciso I, 209, inciso III; 210 e 214, inciso III, do Regimento
Interno do TCU;
9.2. condenar o responsável identificado no subitem anterior ao pagamento da quantia de R$
90.000,00 (noventa mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para
comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno/TCU), o recolhimento
da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora
devidos, calculados a partir de 6/11/2009 até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em
vigor, abatendo-se, na oportunidade, as quantias já restituídas;
9.3. aplicar ao Sr. Cassio Murilo Trovo Hidalgo (453.839.959-00), ex-prefeito do município de
Iporã/PR, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para
comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno), o recolhimento da
dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo
recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;
9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 219, inciso II,
do RITCU, a cobrança judicial da dívida caso não atendida a notificação; e
9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial,
o pagamento da dívida em até 36 parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992,
c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze)
dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor
mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de
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alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o
vencimento antecipado do saldo devedor;
9.6. dar ciência desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Paraná nos
termos do § 3º do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7º do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para
adoção das medidas cabíveis.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0498-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler, Bruno Dantas
e Vital do Rêgo (Relator).
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 499/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 008.733/2015-5.
2. Grupo II – Classe II - Assunto: Tomada de Contas Especial
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Acre (26.989.350/0516-16)
3.2. Responsáveis: João Edvaldo Teles de Lima (030.517.812-15).
4. Entidade: Município de Bujari / AC.
5. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE).
8. Representação legal:
8.1. Paulo Luiz Pedrazza Júnior (3970/OAB-AC) e outros, representando João Edvaldo Teles de
Lima.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela
Fundação Nacional de Saúde – Regional Acre (Funasa) em razão da execução apenas parcial do Convênio
2.740/2005 (Siconv 559115).
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, diante
das razões expostas pelo Relator, em:
9.1.excluir do rol de responsáveis o Sr. João Edvaldo Teles de Lima;
9.2. encerrar o processo e arquivar os autos, com fundamento no art. 212 do RI/TCU.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0499-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler, Bruno Dantas
e Vital do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira (Relator).
ACÓRDÃO Nº 500/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 010.417/2018-4.
2. Grupo II – Classe II – Assunto: Tomada de Contas Especial.
3. Interessado/Responsável:
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3.1. Interessado: Fundo Nacional de Saúde (FNS).
3.2. Responsável: Waldson Carlos Alves Menezes (680.986.005-30).
4. Entidade: Município de Itamari/BA.
5. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo
Nacional de Saúde (FNS/MS), em razão de irregularidades constatadas em fiscalização envolvendo a
utilização dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) repassados ao município de Itamari/BA, na
modalidade fundo a fundo, no período de 2011 a 2012.
ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
9.1. excluir o Sr. Josafá Ribeiro de Santana da presente relação processual;
9.2. considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. Waldson Carlos Alves Menezes, nos termos do art.
12, § 3º, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo;
9.3. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1º, I, 16, III, “c”, da Lei 8.443/1992, as contas do
Sr. Waldson Carlos Alves Menezes e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a
fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art.
214, III, “a”, do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas
monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do
recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor:
VALOR ORIGINAL
(R$)
3.128,75
17.910,09
5.262,38
1.500,00
1.000,00
20.603,49
11.600,00
5.000,00
2.185,38
6.000,00
500,00
3.600,00
2.720,00
500,00
2.750,00
4.500,00
500,00
1.540,00
2.692,42
600,00
3.000,00
10.070,00

DATA DA
OCORRÊNCIA
10/1/2011
10/1/2011
10/1/2011
18/1/2011
20/1/2011
20/1/2011
20/1/2011
20/1/2011
20/1/2011
20/1/2011
28/1/2011
28/1/2011
28/1/2011
1º/2/2011
1º/2/2011
1º/2/2011
8/2/2011
10/2/2011
18/2/2011
18/2/2011
18/2/2011
18/2/2011
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600,00
1.101,60
2.345,00
3.349,50
600,00
6.700,00
2.655,00
1.606,00
2.408,00
2.820,00
5.016,00
250,00
3.430,00
492,38
1.662,00
368,50
13.498,35
4.355,60
3.000,00
3.445,26
3.522,10
1.000,00
2.000,00
3.000,00
370,00
1.000,00
4.570,00
2.000,00
20.000,00
600,00
500,00
1.398,69
300,00
100,00
6,90
13.097,20
13,60
20,50
40.263,30
3.200,00
5.285,00
2.500,00
6.000,00
1.242,00
578,78
2.942,00
10.330,76
7.000,00
8.000,00

24/2/2011
28/2/2011
28/2/2011
28/2/2011
28/2/2011
28/2/2011
28/2/2011
28/2/2011
28/2/2011
1º/3/2011
1º/3/2011
1º/3/2011
1º/3/2011
1º/3/2011
2/3/2011
10/3/2011
15/3/2011
17/3/2011
17/3/2011
17/3/2011
17/3/2011
18/3/2011
18/3/2011
18/3/2011
18/3/2011
18/3/2011
18/3/2011
18/3/2011
21/3/2011
21/3/2011
21/3/2011
24/3/2011
24/3/2011
25/3/2011
30/3/2011
11/4/2011
11/4/2011
11/4/2011
15/4/2011
13/5/2011
13/5/2011
13/5/2011
16/5/2011
16/5/2011
17/5/2011
18/5/2011
20/5/2011
20/5/2011
20/5/2011
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6.235,20
13.170,00
4.000,00
10.044,32
20.379,34
1.500,00
3.240,00
1.000,00
1.000,00
8.000,00
650,00
1.100,00
2.000,00
400,00
20.500,00
1.645,00
20.900,00
15.102,20
39.025,02
652,00
38.020,50
34.649,24
5.000,00
6.000,00
5.900,00
68.730,50
5.300,00
1.600,00
8.000,00
8.962,00
1.500,00
3.500,00
6.000,00
73.108,10
22.303,10
6.000,00
3.250,00
2.000,00
1.500,00
3.000,00
1.500,00
4.000,00
13.555,00
35.902,55
4.400,00
4.000,00
5.000,00
7.000,00
3.000,00

20/5/2011
10/6/2011
21/6/2011
21/6/2011
21/6/2011
21/6/2011
22/6/2011
27/6/2011
12/7/2011
13/7/2011
13/7/2011
15/7/2011
15/7/2011
19/7/2011
20/7/2011
20/7/2011
22/7/2011
17/8/2011
19/8/2011
30/8/2011
23/11/2011
23/11/2011
24/11/2011
30/11/2011
30/11/2011
20/12/2011
20/12/2011
22/12/2011
22/12/2011
5/1/2012
6/1/2012
9/1/2012
9/1/2012
10/1/2012
10/2/2012
27/2/2012
27/2/2012
27/2/2012
27/2/2012
27/2/2012
7/3/2012
7/3/2012
7/3/2012
9/3/2012
16/3/2012
16/3/2012
22/3/2012
22/3/2012
22/3/2012
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2.507,80
500,00
6.000,00
800,00
224,15
2.700,00
2.000,00
1.000,00
2.000,00
7.000,00
1.100,00
2.000,00
8.000,00
19.700,00
603,45
4.721,99
7.218,31
750,00
9.480,00
1.828,00
584,57
339,00
800,00
338,04
773,85
450,00
9.624,32
3.000,00
600,00
6.000,00
7.500,00
280,00
5.340,00
2.000,00
16.853,06
1.300,00
1.128,00
2.000,00
2.560,00
10.170,00
2.000,00
1.500,00
8.000,00
508,24
1.500,00
3.000,00
1.387,68
1.000,00
500,00

22/3/2012
22/3/2012
22/3/2012
22/3/2012
22/3/2012
22/3/2012
22/3/2012
22/3/2012
23/3/2012
23/3/2012
23/3/2012
27/3/2012
30/3/2012
10/4/2012
16/4/2012
17/4/2012
17/4/2012
17/4/2012
19/4/2012
19/4/2012
19/4/2012
19/4/2012
23/4/2012
23/4/2012
23/4/2012
23/4/2012
23/4/2012
23/4/2012
23/4/2012
23/4/2012
23/4/2012
23/4/2012
23/4/2012
23/4/2012
10/5/2012
18/5/2012
18/5/2012
18/5/2012
18/5/2012
25/5/2012
25/5/2012
25/5/2012
29/5/2012
29/5/2012
29/5/2012
29/5/2012
29/5/2012
29/5/2012
29/5/2012
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1.000,00
3.400,00
6.872,00
27.400,00
56.972,20
2.500,00
16.500,00
586,06
150,00
3.000,00
1.300,00
23.000,00
7.500,00
7.500,00
21.653,54
31.621,35
1.199,50
3.300,00
3.000,00
10.000,00
17.180,47
1.700,00
8.000,00
12.000,00
700,00
2.200,00
16.900,00
1.215,00
35.010,50
280,00
3.000,00
61,00
39,50
3.000,00
49,00
1.500,00
2.000,00
77,35
7.000,00
390,45
9.000,00
20.902,50
38.805,59
2,00
227,58
37.198,20
10.800,00
8.000,00
6.000,00

30/5/2012
30/5/2012
1/6/2012
8/6/2012
22/6/2012
13/7/2012
13/7/2012
13/7/2012
13/7/2012
13/7/2012
13/7/2012
20/7/2012
20/7/2012
20/7/2012
20/7/2012
17/8/2012
21/8/2012
21/8/2012
21/8/2012
21/8/2012
21/8/2012
21/8/2012
21/8/2012
28/8/2012
28/8/2012
28/8/2012
12/9/2012
19/9/2012
19/9/2012
19/9/2012
24/9/2012
25/9/2012
28/9/2012
5/10/2012
15/10/2012
17/10/2012
17/10/2012
18/10/2012
18/10/2012
18/10/2012
19/10/2012
19/10/2012
22/10/2012
31/10/2012
22/11/2012
22/11/2012
26/11/2012
26/11/2012
26/11/2012
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12.000,00
26/11/2012
21,50
28/11/2012
18.355,25
11/12/2012
122,00
14/12/2012
3.200,00
18/12/2012
18.585,00
18/12/2012
34.800,00
18/12/2012
91,00
18/12/2012
11.600,00
20/12/2012
15.620,00
24/12/2012
3.000,00
28/12/2012
4.500,00
31/12/2012
10,80
7/1/2013
10,80
7/1/2013
10,80
7/1/2013
10,80
7/1/2013
10,80
7/1/2013
10,80
7/1/2013
10,80
7/1/2013
10,80
7/1/2013
10,80
7/1/2013
10,80
7/1/2013
10,80
7/1/2013
10,80
7/1/2013
10,80
7/1/2013
9.4. aplicar ao Sr. Waldson Carlos Alves Menezes a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no
valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da
notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, “a”, do RI/TCU), o recolhimento da dívida
aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do
efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;
9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas,
caso não atendidas as notificações;
9.6. com fundamento no § 3º do art. 16 da Lei 8.443/1992, remeter cópia desta deliberação à
Procuradoria da República no Estado da Bahia, para a adoção das medidas que entender cabíveis.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0500-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler, Bruno Dantas
e Vital do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira (Relator).
ACÓRDÃO Nº 501/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 030.366/2019-4.
2. Grupo I – Classe V – Assunto: Aposentadoria.
3. Interessada: Edenneth Soares de Sousa e Silva (266.883.521-68).
4. Órgão: Tribunal Superior Eleitoral.
5. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
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6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de concessão de aposentadoria à Sra. Edenneth
Soares de Sousa e Silva, emitido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
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 de aposentadoria da Sra. Edenneth Soares de Sousa e Silva (2078810004-2017-000008, peça 2), recusando-lhe o registro, nos termos do § 1º do art. 260 do RI/TCU;
9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela Sra. Edenneth Soares
de Sousa e Silva, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal;
9.3. determinar ao Tribunal Superior Eleitoral que:
9.3.1. em razão da incorporação indevida da parcela “opção”, suspenda todo e qualquer pagamento
concernente ao ato impugnado, recalculando a parcela referente à incorporação de quintos da interessada,
conforme a proposta de deliberação, comunicando ao Tribunal as providências adotadas, nos termos dos
arts. 262, caput, do RI/TCU, e 8º, caput, da Resolução TCU 206/2007;
9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo
proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não a exime da devolução dos valores
percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos, devendo
encaminhar os comprovantes dessa notificação a esta Corte no prazo de até 30 (trinta) dias;
9.3.3. cadastre novo ato de concessão de aposentadoria livre das irregularidades apontadas,
submetendo-o no prazo de 30 (trinta) dias à apreciação deste Tribunal, nos termos do art. 262, caput e § 2º,
do RI/TCU, e 19, § 3º, da Instrução Normativa TCU 78/2018;
9.4. encerrar e arquivar os presentes autos.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0501-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler, Bruno Dantas
e Vital do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira (Relator).
ACÓRDÃO Nº 502/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 005.911/2015-0.
2. Grupo I – Classe de Assunto: II – Tomada de Contas Especial
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Responsáveis: Federação das Associações Comerciais e Industriais do DF (38.050.233/0001-71);
Jair José da Silveira Júnior (258.189.701-59); Jose Sobrinho Barros (093.254.841-53); Joze Tomas do
Nascimento (017.476.223-20).
4. Órgão/Entidade: Serviço de Apoio Às Micro e Pequenas Empresas do Distrito Federal.
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen).
8. Representação legal: Luiz Carlos de Souza (20.632/OAB-DF), Francisco Bezerra Marrocos
(2469/OAB-DF), Alexandre Garcia da Costa Jose Jorge (14.428/OAB-DF), Vanessa Maria Borges
(21484/OAB-DF) e outros.
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9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Serviço de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Distrito Federal (Sebrae/DF), em desfavor da Federação das
Associações Comerciais e Industriais do Distrito Federal (FACI-DF), de José Sobrinho Barros, Joze Tomás
do Nascimento e Jair José da Silveira Júnior, em razão de irregularidades na prestação de contas dos
Convênios 7/2011 e 13/2011,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara,
diante das razões expostas pelo relator, em:
9.1. excluir Jair José da Silveira Júnior da presente tomada de contas especial;
9.2. considerar revel a Federação das Associações Comerciais e Industriais do Distrito Federal, para
todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo;
9.3. rejeitar as alegações de defesa de José Sobrinho Barros e de Joze Tomás do Nascimento;
9.4. julgar irregulares as contas da Federação das Associações Comerciais e Industriais do Distrito
Federal, de José Sobrinho Barros e de Joze Tomás do Nascimento, com fundamento nos arts. 1º, inciso I,
16, III, “c, 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, e condená-los, em regime de solidariedade, ao pagamento das
quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que
comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno do TCU), o
recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora,
calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em
vigor:
9.4.1. Convênio 007/2001:
Valor Original (R$)
Data da Ocorrência
135.000,00
5/4/2011
9.4.2. Convênio 013/2001:
Valor Original (R$)
Data da Ocorrência
40.000,00
30/5/2011
9.5. aplicar aos responsáveis, a seguir discriminados, a multa individual prevista no art. 57 da Lei
8.443/1992, nos valores especificados, com a fixação do 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 ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, desde a data do presente acórdão
até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor:
Responsável
Valor
70.000,00
Federação das Associações Comerciais e Industriais do Distrito Federal
50.000,00
José Sobrinho Barros
50.000,00
Joze Tomás do Nascimento
9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das
dívidas, caso não atendida à notificação;
9.7. encaminhar cópia deste acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Distrito
Federal, nos termos do § 3º do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas que entender cabíveis;
9.8. dar ciência do inteiro teor desta deliberação ao Sebrae e aos responsáveis.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0502-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues (Relator),
Bruno Dantas e Vital do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.
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ACÓRDÃO Nº 503/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 013.599/2019-4.
2. Grupo II – Classe de Assunto: I - Embargos de Declaração em Representação
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes:
3.1. Recorrente: ETC - Empreendimentos Transportes Comercio Ltda. (33.647.462/0001-54).
4. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A.
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural
(SeinfraPet).
8. Representação legal:
8.1. Danielle Gama Bessa Bites (115.408/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.A.;
8.2. Marcos Tayah, OAB/RJ 11.951 e outros, representando a Empresa ETC – Empreendimentos
Transportes Comércio Ltda.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela Empresa ETC –
Empreendimentos Transportes Comércio Ltda. ao Acórdão de Relação 4844/2019-1ª Câmara;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara,
com fundamento nos artigos 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo Relator,
em:
9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, negar-lhes provimento;
9.2. dar ciência deste acórdão à embargante.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0503-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues (Relator),
Bruno Dantas e Vital do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 504/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 014.795/2009-8.
2. Grupo II – Classe de Assunto: I - Recurso de Reconsideração em Tomada de Contas Especial
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes:
3.1. Interessados: Controladoria-geral da União (vinculador) (26.664.015/0001-48); Prefeitura
Municipal de João Pessoa - PB (08.778.326/0001-56)
3.2. Responsáveis: Abraão Cavalcanti de Lacerda (395.297.894-91); Antônio Augusto de Arroxelas
Macêdo (020.590.024-00); Antônio Hervázio Bezerra Cavalcanti (160.040.194-53); Antônio de Pádua
Leite Ramalho (441.549.844-20); Arnaldo Luiz Rosas de Albuquerque (078.701.674-87); Berlandia
Ferreira Lima (874.137.874-15); Cícero de Lucena Filho (142.488.324-53); Dimas Gomes de Araújo
(356.840.387-00); Eudes Dutra de Lima (219.875.644-72); Flávia de Oliveira Lopes Cahino (929.927.49400); Guilherme Travassos Sarinho (058.138.674-49); Hermes Galvão de Sá Filho (008.878.384-72); Inaldo
de Souza Brito (788.300.014-49); Jairo George Gama (395.495.934-87); Jetmed Comercio e Servicos Ltda.
(05.399.426/0001-83); José Carlos Maciel de Carvalho (023.152.544-34); Key France de Paula Maia
(910.442.194-91); Liomar Lira Mendes Braga (002.326.104-87); Lizete Vieira Lopes (219.376.484-00);
Luiz Carlos Chaves da Silva (630.946.904-59); Luiz Gonzaga do Nascimento (132.954.384-04); Maria José
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Brito Tavares (396.638.094-34); Maria das Graças Andrade Diniz (132.120.604-68); Otávio Antônio
Azevedo de Sá Leitão (048.543.494-68); Pedro Gomes Bessa (725.821.204-30); Prefeitura Municipal de
João Pessoa - PB (08.778.326/0001-56); Ricardo José Brindeiro de Araújo (123.906.314-87); Roseana
Maria Barbosa Meira (250.489.534-87); Shirlene Dantas Gadelha (374.069.654-00); Simone de Figueiredo
Vanderlei (788.843.494-00); Temístocles Batista Cavalcanti (402.258.364-91); Wilka Rodrigues de
Medeiros (526.379.804-00)
3.3. Recorrentes: Shirlene Dantas Gadelha (374.069.654-00); Luiz Carlos Chaves da Silva
(630.946.904-59); Jairo George Gama (395.495.934-87); Hermes Galvão de Sá Filho (008.878.384-72).
4. Órgão: Prefeitura de João Pessoa - PB.
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler.
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: Zilma de Vasconcelos Barros (8836/OAB-PB); Demétrius Faustino de Souza
(8637/OAB-PB); André Wanderley Soares (11834/OAB-PB); Geraldo de Margela Madruga (3329/OABPB); Soraya Chaves de Sousa Alves (10576/OAB-PB); Francisco Cláudio de Sousa (8035/OAB-PB);
Antônio Gabínio Neto (3766/OAB-PB); Luanna Cristina Ugulino Alves (15306/OAB-PB); Washington
Luis Soares Ramalho (6589/OAB-PB); Flávia Raquel Oliveira de Arroxelas Macedo (16361/OAB-PB);
Lissandro de Queiroz Mota (13379/OAB-PB); José Guedes Dias (OAB/PB 4.425); Luciana Emília de
Carvalho Torres Galindo Coutinho (OAB/PB 5541).
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por Shirlene
Dantas Gadelha, Luiz Carlos Chaves da Silva, Jairo George Gama, Hermes Galvão de Sá Filho e por José
Carlos Maciel de Carvalho, contra o Acórdão 1.713/2015-TCU-1ª Câmara, mantido pelo Acórdão
6.086/2016-TCU-Plenário (relator Ministro Benjamin Zymler),
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara,
ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992,
em:
9.1. não conhecer do recurso interposto por José Carlos Maciel de Carvalho;
9.2. conhecer dos recursos interpostos por Shirlene Dantas Gadelha, Luiz Carlos Chaves da Silva,
Jairo George Gama e por Hermes Galvão de Sá Filho para, no mérito, negar-lhes provimento;
9.3. dar ciência desta deliberação aos recorrentes.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0504-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues (Relator),
Bruno Dantas e Vital do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 505/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 018.781/2013-6.
2. Grupo I – Classe de Assunto: I - Recurso de reconsideração em Tomada de Contas Especial
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes:
3.1. Responsáveis: Home Care Medical Ltda. (62.248.067/0001-05); José Onério da Silva
(747.213.138-53); Município de Indaiatuba - SP (44.733.608/0001-09)
3.2. Recorrentes: José Onério da Silva (747.213.138-53); Município de Indaiatuba - SP
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(44.733.608/0001-09).
4. Órgão/Entidade: Município de Indaiatuba - SP.
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler.
6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin.
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada
de Contas Especial (SecexTCE).
8. Representação legal :
8.1. Gustavo Henrique Caputo Bastos (7383/OAB-DF) e outros, representando José Onério da Silva.
8.2. Eduardo Leandro de Queiroz e Souza (109013/OAB-SP) e outros, representando Município de
Indaiatuba - SP.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por José Onério
da Silva e pelo Município de Indaiatuba - SP contra o Acórdão 7.417/2016 - 1ª Câmara, retificado, por
inexatidão material, pelo Acórdão de Relação 1.671/2017-1ª Câmara;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara,
diante das razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos arts. 32, I, e 33, da Lei 8.443/1992, em:
9.1. não conhecer do recurso interposto pelo Município de Indaiatuba - SP;
9.2. conhecer do recurso interposto por José Onério da Silva para, no mérito, dar-lhe provimento
parcial, acolhendo a justificativa quanto à não divisão do objeto licitado;
9.3. tornar insubsistente a multa aplicada ao recorrente pelo item 9.3 do Acórdão 7.417/2016 - 1ª
Câmara;
9.4. aplicar a José Onério da Silva, ex-prefeito, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor
de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação,
para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento
da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do
efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;
9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei
8.443/1992 c/c o art. 219, inciso II, do RI/TCU, caso não atendida a notificação
9.6. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e à Procuradoria da República no Estado de São
Paulo.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0505-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues (Relator),
Bruno Dantas e Vital do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 506/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 021.606/2016-1.
2. Grupo I – Classe de Assunto: I - Recurso de Reconsideração em Tomada de Contas Especial
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes:
3.1. Interessado: Ministério do Desenvolvimento Social (extinta) (05.526.783/0001-65)
3.2. Responsáveis: Flavio Daltro Filho (072.306.051-72); Gilberto Schwarz de Mello (523.182.65100)
3.3. Recorrente: Gilberto Schwarz de Mello (523.182.651-00).
4. Órgão/Entidade: Município de Chapada dos Guimarães - MT.
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5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada
de Contas Especial (SecexTCE).
8. Representação legal:
8.1. Carlos Arruda de Carli (14691/OAB-MT) e Fábio Luiz Palhari (19.255-O/OAB-MT).
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Gilberto
Schwarz de Mello contra o Acórdão 9789/2017-Primeira Câmara,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, diante
das razões expostas pelo relator, em:
9.1. conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento;
9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente e aos demais interessados.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0506-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues (Relator),
Bruno Dantas e Vital do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 507/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 021.976/2013-9.
1.1. Apenso: 005.055/2018-0
2. Grupo I – Classe de Assunto: I - Recurso de Reconsideração em Tomada de Contas Especial
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes:
3.1. Interessado: Denasus (07.690.241/0001-59).
3.2. Responsáveis: Cleidison de Jesus Rocha (215.842.572-53); Josianis Araújo Rodrigues
(444.035.852-72); Luiz Helosman de Figueiredo (089.336.264-68); Zezito Cordeiro Rodrigues
(091.171.992-04).
3.3. Recorrentes: Luiz Helosman de Figueiredo (089.336.264-68); Zezito Cordeiro Rodrigues
(091.171.992-04).
4. Ente: Município de Mâncio Lima - AC.
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues.
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada
de Contas Especial (SecexTCE).
8. Representação legal: Paulo Luiz Pedrazza OAB/AC 1917.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Luiz
Helosman de Figueiredo e por Zezito Cordeiro Rodrigues, em face do Acórdão 6.469/2017 – 1ª Câmara,
que julgou suas contas irregulares, condenando-os ao pagamento dos débitos apurados e de multas
individuais;
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:
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9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, dar-lhe provimento parcial unicamente para
excluir, do débito imputado pelo item 9.6, do acórdão recorrido, a parcela de R$ 4.000,00 (13/12/2007),
atribuindo ao aludido item a seguinte composição:
Data
Valor (R$)
Data
Valor (R$)
22/1/2007
7.000,00
1/8/2007
7.000,00
2/2/2007
852,92
28/8/2007
7.000,00
2/3/2007
914,97
26/9/2007
7.000,00
27/3/2007
7.000,00
24/10/2007
7.000,00
26/4/2007
1.468,60
28/11/2007
7.000,00
9/5/2007
7.000,00
20/12/2007
7.000,00
25/6/2007
14.000,00
9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e demais interessados.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0507-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues (Relator),
Bruno Dantas e Vital do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 508/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 025.186/2013-2.
2. Grupo II – Classe de Assunto: I – Embargos de declaração em Recurso de Reconsideração em
Tomada de Contas Especial
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes:
3.1. Interessado: Ministério do Desenvolvimento Social (extinta) (05.526.783/0001-65)
3.2. Responsáveis: Associação dos Ovinocaprinocultores do Cariri Ocidental Paraibano
(03.612.187/0001-72); Gilmar Aureliano de Lima (714.551.594-68)
3.3. Recorrente: Associação dos Ovinocaprinocultores do Cariri Ocidental Paraibano
(03.612.187/0001-72).
4. Entidade: Fundação de Ação Comunitária.
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues.
6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin.
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada
de Contas Especial (SecexTCE).
8. Representação legal:
8.1. Rougger Xavier Guerra Junior (151.635-A/OAB-PB) e outros, representando Associação dos
Ovinocaprinocultores do Cariri Ocidental Paraibano.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela Associação dos
Ovinocaprinocultores do Cariri Ocidental Paraibano contra o Acórdão 6.749/2018-TCU-Primeira Câmara;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara,
ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c os arts.
277, inciso III, e 287 do Regimento Interno do TCU, em:
9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pela Associação dos Ovinocaprinocultores do
Cariri Ocidental Paraibano, para no mérito negar-lhes provimento;
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9.2. encaminhar cópia desta deliberação à recorrente.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0508-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues (Relator),
Bruno Dantas e Vital do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 509/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 025.299/2013-1.
2. Grupo II – Classe de Assunto: I – Embargos de declaração em recurso de reconsideração em
Tomada de Contas Especial.
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes:
3.1. Interessado: Ministério do Desenvolvimento Social (extinta) (05.526.783/0001-65)
3.2. Responsáveis: Antônia Lúcia Navarro Braga (038.674.201-49); Gilmar Aureliano de Lima
(714.551.594-68); Gutlacta Laticínios Ltda. (01.570.805/0001-33)
3.3. Recorrente: Gutlacta Laticínios Ltda. (01.570.805/0001-33).
4. Entidade: Fundação de Ação Comunitária.
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues.
6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin.
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada
de Contas Especial (SecexTCE).
8. Representação legal:
8.1. Rougger Xavier Guerra Junior (151.635-A/OAB-PB) e outros, representando Gutlacta Laticínios
Ltda.
8.2. John Johnson Gonçalves Dantas de Abrantes (1663/OAB-PB) e outros, representando Antônia
Lúcia Navarro Braga.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Gutlacta
Laticínios Ltda. contra o Acórdão 9.478/2018-TCU-Primeira Câmara;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara,
ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c os arts.
277, inciso III, e 287 do Regimento Interno do TCU, em:
9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Gutlacta Laticínios Ltda., para no mérito
negar-lhes provimento;
9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao recorrente;
9.3. remeter os autos à Secretaria de Recursos para exame de admissibilidade do recurso interposto
por Antônia Lúcia Navarro Braga (peça 269).
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0509-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues (Relator),
Bruno Dantas e Vital do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.
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ACÓRDÃO Nº 510/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 025.449/2013-3.
2. Grupo II – Classe de Assunto: I – Embargos de declaração em recurso de reconsideração em
Tomada de Contas Especial.
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes:
3.1. Interessado: Ministério do Desenvolvimento Social (extinta) (05.526.783/0001-65)
3.2. Responsáveis: Gilmar Aureliano de Lima (714.551.594-68); Veralucia Rocha Lira - ME
(08.963.146/0001-44)
3.3. Recorrente: Veralucia Rocha Lira - ME (08.963.146/0001-44).
4. Entidade: Fundação de Ação Comunitária.
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues.
6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin.
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada
de Contas Especial (SecexTCE).
8. Representação legal:
8.1. Rougger Xavier Guerra Junior (151.635-A/OAB-PB) e outros, representando Veralucia Rocha
Lira - ME.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Veralucia Rocha
Lira - ME contra o Acórdão 2.487/2019-TCU-Primeira Câmara;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara,
ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c os arts.
277, inciso III, e 287 do Regimento Interno do TCU, em:
9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Veralucia Rocha Lira - ME, para no mérito
negar-lhes provimento;
9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao recorrente.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0510-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues (Relator),
Bruno Dantas e Vital do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 511/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 026.785/2009-4.
2. Grupo II – Classe de Assunto: I Embargos de declaração em Aposentadoria
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes:
3.1. Interessados: Antonia de Souza Guimaraes (353.843.362-34); Aristides de Oliveira Coelho
(009.605.609-63); Osvaldo de Souza Ribeiro (010.387.451-87)
3.2. Recorrente: Osvaldo de Souza Ribeiro (010.387.451-87).
4. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
5.1. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
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7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
8. Representação legal:
8.1. Marcos Joel dos Santos (21203/OAB-DF) e outros, representando Osvaldo de Souza Ribeiro.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos por Osvaldo de Souza
Ribeiro em face do Acórdão 3973/2019-TCU-1ª Câmara.
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara,
com fundamento nos artigos 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo Relator,
em:
9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los;
9.2. dar ciência dessa deliberação ao embargante e ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0511-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues (Relator),
Bruno Dantas e Vital do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 512/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 027.220/2019-2.
2. Grupo I – Classe de Assunto: Aposentadoria
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Gelma de Sousa Alves (243.881.491-87).
4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região/DF e TO.
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidora do Tribunal
Regional do Trabalho da 10ª Região/DF e TO,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara,
diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na
Lei 8.443/1992, arts. 1º, V, e 39, II, em:
9.1. considerar ilegal a presente concessão e negar registro ao respectivo ato;
9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada, nos
termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal;
9.3. determinar ao órgão de origem que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade
solidária da autoridade administrativa omissa:
9.3.1. 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;
9.3.2. suspenda os pagamentos realizados com base no ato ora impugnado;
9.3.3. emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias,
após corrigida a falha que ensejou a ilegalidade do ato.
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10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0512-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues (Relator),
Bruno Dantas e Vital do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 513/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 027.239/2019-5.
2. Grupo I – Classe de Assunto: Aposentadoria.
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Regina Elizabeth Tavares Marcal (777.938.207-97).
4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 2ª Região.
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidora do Tribunal
Regional Federal da 2ª Região,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara,
diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na
Lei 8.443/1992, arts. 1º, V, e 39, II, em:
9.1. considerar ilegal a presente concessão e negar registro ao respectivo ato;
9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada, nos
termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal;
9.3. determinar ao órgão de origem que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade
solidária da autoridade administrativa omissa:
9.3.1. 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;
9.3.2. suspenda os pagamentos realizados com base no ato ora impugnado;
9.3.3. emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias,
após corrigida a falha que ensejou a ilegalidade do ato.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0513-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues (Relator),
Bruno Dantas e Vital do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 514/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 027.242/2019-6.
2. Grupo I – Classe de Assunto: Aposentadoria.
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Maria Rosangela Goncalves dos Reis Costa (391.219.926-49).
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4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidora do Tribunal
Regional Federal da 1ª Região,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara,
diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na
Lei 8.443/1992, arts. 1º, V, e 39, II, em:
9.1. considerar ilegal a presente concessão e negar registro ao respectivo ato;
9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada, nos
termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal;
9.3. determinar ao órgão de origem que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade
solidária da autoridade administrativa omissa:
9.3.1. 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;
9.3.2. suspenda os pagamentos realizados com base no ato ora impugnado;
9.3.3. emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias,
após corrigida a falha que ensejou a ilegalidade do ato.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0514-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues (Relator),
Bruno Dantas e Vital do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 515/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 027.328/2019-8.
2. Grupo I – Classe de Assunto: Aposentadoria.
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Carlos Silveira de Lacerda (512.524.579-87).
4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região/SC.
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidor do Tribunal
Regional do Trabalho da 12ª Região/SC,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara,
diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na
Lei 8.443/1992, arts. 1º, V, e 39, II, em:
9.1. considerar ilegal a presente concessão e negar registro ao respectivo ato;
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9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo interessado, nos
termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal;
9.3. determinar ao órgão de origem que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade
solidária da autoridade administrativa omissa:
9.3.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado no prazo de quinze dias e faça juntar
aos autos o comprovante dessa notificação nos quinze dias subsequentes;
9.3.2. suspenda os pagamentos realizados com base no ato ora impugnado;
9.3.3. emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias,
após corrigida a falha que ensejou a ilegalidade do ato.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0515-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues (Relator),
Bruno Dantas e Vital do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 516/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 027.788/2019-9.
2. Grupo I – Classe de Assunto: Aposentadoria.
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Laercio Leite Amorim (051.653.773-34).
4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região/CE.
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidor do Tribunal
Regional do Trabalho da 7ª Região/CE,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara,
diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na
Lei 8.443/1992, arts. 1º, V, e 39, II, em:
9.1. considerar ilegal a presente concessão e negar registro ao respectivo ato;
9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo interessado, nos
termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal;
9.3. determinar ao órgão de origem que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade
solidária da autoridade administrativa omissa:
9.3.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado no prazo de quinze dias e faça juntar
aos autos o comprovante dessa notificação nos quinze dias subsequentes;
9.3.2. suspenda os pagamentos realizados com base no ato ora impugnado;
9.3.3. emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias,
após corrigida a falha que ensejou a ilegalidade do ato.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0516-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
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13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues (Relator),
Bruno Dantas e Vital do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 517/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 028.135/2019-9.
2. Grupo I – Classe de Assunto: Aposentadoria.
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Ronaldo Alves da Silva (246.944.956-15).
4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região/MG.
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 Pessoal (SEFIP).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidor do Tribunal
Regional do Trabalho da 3ª Região/MG,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara,
diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na
Lei 8.443/1992, arts. 1º, V, e 39, II, em:
9.1. considerar ilegal a presente concessão e negar registro ao respectivo ato;
9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo interessado, nos
termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal;
9.3. determinar ao órgão de origem que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade
solidária da autoridade administrativa omissa:
9.3.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado no prazo de quinze dias e faça juntar
aos autos o comprovante dessa notificação nos quinze dias subsequentes;
9.3.2. suspenda os pagamentos realizados com base no ato ora impugnado;
9.3.3. emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias,
após corrigida a falha que ensejou a ilegalidade do ato.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0517-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues (Relator),
Bruno Dantas e Vital do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 518/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 028.364/2019-8.
2. Grupo I – Classe de Assunto: Aposentadoria.
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Vicente Olir Pilatti (280.918.500-00).
4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul.
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 Pessoal (SEFIP).
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8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidor do Tribunal
Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara,
diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na
Lei 8.443/1992, arts. 1º, V, e 39, II, em:
9.1. considerar ilegal a presente concessão e negar registro ao respectivo ato;
9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo interessado, nos
termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal;
9.3. determinar ao órgão de origem que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade
solidária da autoridade administrativa omissa:
9.3.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado no prazo de quinze dias e faça juntar
aos autos o comprovante dessa notificação nos quinze dias subsequentes;
9.3.2. suspenda os pagamentos realizados com base no ato ora impugnado;
9.3.3. emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias,
após corrigida a falha que ensejou a ilegalidade do ato.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0518-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues (Relator),
Bruno Dantas e Vital do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 519/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 030.040/2019-1.
2. Grupo I – Classe de Assunto: Aposentadoria.
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Geraldo João de Sousa (144.181.001-30).
4. Órgão/Entidade: Superior Tribunal de Justiça.
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidor do Superior
Tribunal de Justiça,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara,
diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na
Lei 8.443/1992, arts. 1º, V, e 39, II, em:
9.1. considerar ilegal a presente concessão e negar registro ao respectivo ato;
9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo interessado, nos
termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal;
9.3. determinar ao órgão de origem que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade
solidária da autoridade administrativa omissa:
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9.3.1. 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;
9.3.2. suspenda os pagamentos realizados com base no ato ora impugnado;
9.3.3. emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias,
após corrigida a falha que ensejou a ilegalidade do ato.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0519-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues (Relator),
Bruno Dantas e Vital do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 520/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 030.231/2019-1.
2. Grupo I – Classe de Assunto: Aposentadoria
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Marlini Aguiar Oliveira Franca (244.571.671-34).
4. Órgão/Entidade: Superior Tribunal de Justiça.
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidor do Superior
Tribunal de Justiça,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara,
diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na
Lei 8.443/1992, arts. 1º, V, e 39, II, em:
9.1. considerar ilegal a presente concessão e negar registro ao respectivo ato;
9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada, nos
termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal;
9.3. determinar ao Superior Tribunal de Justiça que adote as seguintes providências, sob pena de
responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa:
9.3.1. 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;
9.3.2. suspenda os pagamentos realizados com base no ato ora impugnado;
9.3.3. emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias,
após corrigida a falha que ensejou a ilegalidade do ato.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0520-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues (Relator),
Bruno Dantas e Vital do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.
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ACÓRDÃO Nº 521/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 030.243/2019-0.
2. Grupo I – Classe de Assunto: Aposentadoria
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Paulo Roberto Ramos da Silva (214.548.251-20).
4. Órgão/Entidade: Superior Tribunal de Justiça.
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidor do Superior
Tribunal de Justiça,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara,
diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na
Lei 8.443/1992, arts. 1º, V, e 39, II, em:
9.1. considerar ilegal a presente concessão e negar registro ao respectivo ato;
9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo interessado, nos
termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal;
9.3. determinar ao Superior Tribunal de Justiça que adote as seguintes providências, sob pena de
responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa:
9.3.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado no prazo de quinze dias e faça juntar
aos autos o comprovante dessa notificação nos quinze dias subsequentes;
9.3.2. suspenda os pagamentos realizados com base no ato ora impugnado;
9.3.3. emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias,
após corrigida a falha que ensejou a ilegalidade do ato.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0521-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues (Relator),
Bruno Dantas e Vital do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 522/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 030.465/2019-2.
2. Grupo I – Classe de Assunto: Aposentadoria
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Diolina Carneiro Brauna (051.409.942-91).
4. Órgão/Entidade: Tribunal Superior do Trabalho.
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 Pessoal (SEFIP).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidora do Tribunal
Superior do Trabalho,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara,
diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na
Lei 8.443/1992, arts. 1º, V, e 39, II, em:
9.1. considerar ilegal a presente concessão e negar registro ao respectivo ato;
9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada, nos
termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal;
9.3. determinar ao órgão de origem que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade
solidária da autoridade administrativa omissa:
9.3.1. 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;
9.3.2. suspenda os pagamentos realizados com base no ato ora impugnado;
9.3.3. emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias,
após corrigida a falha que ensejou a ilegalidade do ato.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0522-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues (Relator),
Bruno Dantas e Vital do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 523/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 030.684/2019-6.
2. Grupo I – Classe de Assunto: Aposentadoria
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Antonio Jose de Avelar Barbosa (039.853.002-59).
4. Órgão/Entidade: Justiça Federal de 1º e 2º Graus da 1ª Região/DF.
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidor da Justiça
Federal de 1º e 2º Graus da 1ª Região/DF,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara,
diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na
Lei 8.443/1992, arts. 1º, V, e 39, II, em:
9.1. considerar ilegal a presente concessão e negar registro ao respectivo ato;
9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo interessado, nos
termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal;
9.3. determinar ao órgão de origem que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade
solidária da autoridade administrativa omissa:
9.3.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado no prazo de quinze dias e faça juntar
aos autos o comprovante dessa notificação nos quinze dias subsequentes;
9.3.2. suspenda os pagamentos realizados com base no ato ora impugnado;
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9.3.3. emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias,
após corrigida a falha que ensejou a ilegalidade do ato.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0523-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues (Relator),
Bruno Dantas e Vital do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 524/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 030.805/2019-8.
2. Grupo I – Classe de Assunto: Aposentadoria
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Márcia Denise Gama Diniz Dantas (041.114.098-14).
4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 3ª Região.
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidora do Tribunal
Regional Federal da 3ª Região,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara,
diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na
Lei 8.443/1992, arts. 1º, V, e 39, II, em:
9.1. considerar ilegal a presente concessão e negar registro ao respectivo ato;
9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada, nos
termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal;
9.3. determinar ao órgão de origem que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade
solidária da autoridade administrativa omissa:
9.3.1. 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;
9.3.2. suspenda os pagamentos realizados com base no ato ora impugnado;
9.3.3. emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias,
após corrigida a falha que ensejou a ilegalidade do ato.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0524-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues (Relator),
Bruno Dantas e Vital do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 525/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 030.833/2019-1.
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2. Grupo I – Classe de Assunto: Aposentadoria
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Ronaldo Rodrigues Bezerra (004.284.138-03).
4. Órgão/Entidade: Justiça Federal de 1º e 2º Graus da 3ª Região/SP.
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 Pessoal (SEFIP).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidor do Justiça
Federal de 1º e 2º Graus da 3ª 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, art. 71, III e IX e na Lei
8.443/1992, arts. 1º, V, e 39, II, em:
9.1. considerar ilegal a presente concessão e negar registro ao respectivo ato;
9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo interessado, nos
termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal;
9.3. determinar ao órgão de origem que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade
solidária da autoridade administrativa omissa:
9.3.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado no prazo de quinze dias e faça juntar
aos autos o comprovante dessa notificação nos quinze dias subsequentes;
9.3.2. suspenda os pagamentos realizados com base no ato ora impugnado;
9.3.3. emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias,
após corrigida a falha que ensejou a ilegalidade do ato.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0525-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues (Relator),
Bruno Dantas e Vital do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 526/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 031.186/2019-0.
2. Grupo I – Classe de Assunto: Aposentadoria.
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Rosana Moreira Bruschi (571.965.676-68).
4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região/MG.
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidora do Tribunal
Regional do Trabalho da 3ª Região/MG,
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ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara,
diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na
Lei 8.443/1992, arts. 1º, V, e 39, II, em:
9.1. considerar ilegal a presente concessão e negar registro ao respectivo ato;
9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada, nos
termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal;
9.3. determinar ao órgão de origem que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade
solidária da autoridade administrativa omissa:
9.3.1. 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;
9.3.2. suspenda os pagamentos realizados com base no ato ora impugnado;
9.3.3. emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias,
após corrigida a falha que ensejou a ilegalidade do ato.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0526-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues (Relator),
Bruno Dantas e Vital do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 527/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 031.220/2019-3.
2. Grupo I – Classe de Assunto: Aposentadoria
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Cláudio Coelho da Cruz (249.121.580-20).
4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região.
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidor do Tribunal
Regional do Trabalho da 9ª Região,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara,
diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na
Lei 8.443/1992, arts. 1º, V, e 39, II, em:
9.1. considerar ilegal a presente concessão e negar registro ao respectivo ato;
9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo interessado, nos
termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal;
9.3. determinar ao órgão de origem que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade
solidária da autoridade administrativa omissa:
9.3.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado no prazo de quinze dias e faça juntar
aos autos o comprovante dessa notificação nos quinze dias subsequentes;
9.3.2. suspenda os pagamentos realizados com base no ato ora impugnado;
9.3.3. emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias,
após corrigida a falha que ensejou a ilegalidade do ato.
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10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0527-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues (Relator),
Bruno Dantas e Vital do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 528/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 031.231/2019-5.
2. Grupo I – Classe de Assunto: Aposentadoria
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Márcia Araújo dos Santos (247.710.741-00).
4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região/DF e TO.
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 Pessoal (SEFIP).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidora do Tribunal
Regional do Trabalho da 10ª Região/DF e TO,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara,
diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na
Lei 8.443/1992, arts. 1º, V, e 39, II, em:
9.1. considerar ilegal a presente concessão e negar registro ao respectivo ato;
9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada, nos
termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal;
9.3. determinar ao órgão de origem que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade
solidária da autoridade administrativa omissa:
9.3.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessado no prazo de quinze dias e faça juntar
aos autos o comprovante dessa notificação nos quinze dias subsequentes;
9.3.2. suspenda os pagamentos realizados com base no ato ora impugnado;
9.3.3. emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias,
após corrigida a falha que ensejou a ilegalidade do ato.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0528-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues (Relator),
Bruno Dantas e Vital do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 529/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 031.241/2019-0.
2. Grupo I – Classe de Assunto: Aposentadoria.
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Vivaldina Pereira Queiroz Gonçalves (240.212.101-72).
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4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região/DF e TO.
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidora do Tribunal
Regional do Trabalho da 10ª Região/DF e TO,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara,
diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na
Lei 8.443/1992, arts. 1º, V, e 39, II, em:
9.1. considerar ilegal a presente concessão e negar registro ao respectivo ato;
9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada, nos
termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal;
9.3. determinar ao órgão de origem que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade
solidária da autoridade administrativa omissa:
9.3.1. 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;
9.3.2. suspenda os pagamentos realizados com base no ato ora impugnado;
9.3.3. emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias,
após corrigida a falha que ensejou a ilegalidade do ato.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0529-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues (Relator),
Bruno Dantas e Vital do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 530/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 031.267/2019-0.
2. Grupo I – Classe de Assunto: Aposentadoria.
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Cândida de Lima Ribeiro (191.765.032-91).
4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região/AC e RO.
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidora do Tribunal
Regional do Trabalho da 14ª Região/AC e RO,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara,
diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na
Lei 8.443/1992, arts. 1º, V, e 39, II, em:
9.1. considerar ilegal a presente concessão e negar registro ao respectivo ato;
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9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada, nos
termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal;
9.3. determinar ao órgão de origem que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade
solidária da autoridade administrativa omissa:
9.3.1. 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;
9.3.2. suspenda os pagamentos realizados com base no ato ora impugnado;
9.3.3. emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias,
após corrigida a falha que ensejou a ilegalidade do ato.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0530-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues (Relator),
Bruno Dantas e Vital do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 531/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 031.322/2015-8.
2. Grupo II – Classe de Assunto: II – Tomada de Contas Especial
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Fundação Nacional de Saúde (26.989.350/0001-16)
3.2. Responsáveis: Marcírio Ferreira de Souza (067.512.963-04); Ozano Alves Costa (080.463.95315); Tricone Construtora Ltda. - Me (04.931.710/0001-96).
4. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde.
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE).
8. Representação legal:
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação
Nacional de Saúde, em desfavor de Marcírio Ferreira de Souza, e de Ozano Alves Costa, em razão do atesto
de nota fiscal e do pagamento sem a entrega total dos serviços e materiais objeto do Contrato 40/2002,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara,
diante das razões expostas pelo relator, em:
9.1. considerar revel a empresa Tricone Construtora Ltda., para todos os efeitos, com fundamento no
art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo;
9.2. rejeitar as alegações de defesa de Marcírio Ferreira de Souza;
9.3. julgar irregulares as contas da empresa Tricone Construtora Ltda. e de Marcírio Ferreira de
Souza, com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, III, “c”, 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, e condená-los,
em regime de solidariedade, ao pagamento do débito de R$ 52.558,50, com a fixação do prazo de quinze
dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do
Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente
e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de (05/02/2003) até a data do recolhimento, na forma
prevista na legislação em vigor;
9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das
dívidas, caso não atendida à notificação;
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9.5. encaminhar cópia deste acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado
do Maranhão, nos termos do § 3º do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas que entender
cabíveis;
9.6. dar ciência do inteiro teor desta deliberação à Funasa e aos responsáveis.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0531-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues (Relator),
Bruno Dantas e Vital do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 532/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 031.331/2019-0.
2. Grupo I – Classe de Assunto: Aposentadoria.
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Clovis Pereira Nunes (210.242.781-15).
4. Órgão/Entidade: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
8. Representação legal : não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidor do Tribunal de
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara,
diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na
Lei 8.443/1992, arts. 1º, V, e 39, II, em:
9.1. considerar ilegal a presente concessão e negar registro ao respectivo ato;
9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo interessado, nos
termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal;
9.3. determinar ao órgão de origem que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade
solidária da autoridade administrativa omissa:
9.3.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado no prazo de quinze dias e faça juntar
aos autos o comprovante dessa notificação nos quinze dias subsequentes;
9.3.2. suspenda os pagamentos realizados com base no ato ora impugnado;
9.3.3. emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias,
após corrigida a falha que ensejou a ilegalidade do ato.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0532-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues (Relator),
Bruno Dantas e Vital do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 533/2020 – TCU – 1ª Câmara
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1. Processo nº TC 031.361/2019-6.
2. Grupo I – Classe de Assunto: Aposentadoria.
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Manoel Vicente de Oliveira (042.115.533-72).
4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão.
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 Pessoal (SEFIP).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidor do Tribunal
Regional Eleitoral do Maranhão,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara,
diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na
Lei 8.443/1992, arts. 1º, V, e 39, II, em:
9.1. considerar ilegal a presente concessão e negar registro ao respectivo ato;
9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo interessado, nos
termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal;
9.3. determinar ao órgão de origem que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade
solidária da autoridade administrativa omissa:
9.3.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado no prazo de quinze dias e faça juntar
aos autos o comprovante dessa notificação nos quinze dias subsequentes;
9.3.2. suspenda os pagamentos realizados com base no ato ora impugnado;
9.3.3. emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias,
após corrigida a falha que ensejou a ilegalidade do ato.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0533-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues (Relator),
Bruno Dantas e Vital do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 534/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 033.804/2019-2.
2. Grupo II – Classe de Assunto: VII - Representação
3. Interessados/Responsáveis: não há.
4. Órgão: Distrito Sanitário Especial Indígena Kaiapó do Pará - Ministério da Saúde.
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog).
8. Representação legal: D’Jeniffer Francisco da Penha (OAB/RJ 204.583), representando Fonseca e
Telles Pinturas em Geral Eireli.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formuladas por Fonseca e Telles Pinturas
em Geral Eirelli, versando sobre possíveis irregularidades praticadas no âmbito do Pregão Eletrônico
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Pregão Eletrônico 12/2019, promovido Distrito Sanitário Especial Indígena Kaiapó do Pará
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara,
ante as razões expostas pelo Relator, em:
9.1. conhecer da representação, nos termos do art. 237, VII, do Regimento Interno do TCU c/c o art.
113, § 1º, da Lei 8.666/93, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente;
9.2. considerar prejudicado, por perda de objeto, o pedido de adoção de medida cautelar formulado
pela representante;
9.3. dar ciência ao Distrito Sanitário Especial Indígena - Parintins, com fundamento no art. 7º da
Resolução-TCU 265/2014, sobre as seguintes impropriedades/falhas identificadas no Pregão Eletrônico
12/2019:
9.3.1. recusa de proposta de licitante com fundamento na existência de ocorrências impeditivas
indiretas de licitar constantes do cadastro da empresa no Sicaf, em desacordo com o entendimento constante
dos Acórdãos 2.218/2011-TCU-1ª Câmara e 1.831/2014-TCU-Plenário, ou seja, sem que houvesse
elementos adicionais suficientes para caracterizar possível tentativa de burla à penalidade de inidoneidade
e de impedimento de contratar ou licitar com a Administração Pública, por intermédio de constituição de
outra sociedade empresarial pertencente aos mesmos sócios e que atue na mesma área;
9.3.2. desclassificação de proposta de licitante com base na existência de ocorrências impeditivas
indiretas de licitar constantes do cadastro da empresa no Sicaf, sem convocação prévia do licitante para
sobre elas se manifestar, em desacordo com o que prevê art. 29 da Instrução Normativa Seges/MPDG
3/2018, de 26/4/2018; e
9.3.3. ausência de negociação com o licitante vencedor, visando a obtenção de melhor proposta de
preços, providência a ser tomada mesmo que o valor da proposta seja inferior ao valor orçado pelo órgão
licitante, considerando o princípio da indisponibilidade do interesse público e o disposto no art. 24, § 8º, do
Decreto 5.450/2005, com a interpretação dada pelo TCU mediante os Acórdãos 3.037/2009 e 694/2014,
ambos do Plenário.
9.4. dar ciência ao Distrito Sanitário Especial Indígena - Parintins e à representante.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0534-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues (Relator),
Bruno Dantas e Vital do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.
ENCERRAMENTO
Às 15 horas e 59 minutos, a Presidência encerrou a sessão, da qual foi lavrada esta ata, a ser aprovada
pelo Presidente e homologada pela Primeira Câmara.
(Assinado eletronicamente)
PAULO MORUM XAVIER
Subsecretário da Primeira Câmara
Aprovada em 3 de fevereiro de 2020.
(Assinado eletronicamente)
WALTON ALENCAR RODRIGUES
Presidente
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ANEXO I DA ATA Nº 1, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2020
(Sessão Ordinária da Primeira Câmara)
PROCESSOS APRECIADOS DE FORMA UNITÁRIA
Relatórios, Votos e os Acórdãos de nºs 445 a 534, aprovados pela Primeira Câmara.
GRUPO II – CLASSE II – Primeira Câmara
TC 028.743/2015-6 [Apenso: TC 034.638/2016-4]
Natureza: Tomada de Contas Especial
Entidade: município de Japoatã/SE
Responsável: Telmo Guimarães Santos (022.257.945-53)
Interessado: Ministério do Turismo (Mtur)
Representação legal: não há.
SUMÁRIO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. MTUR. CONVÊNIO. APOIO AO TURISMO INTERNO.
AUSÊNCIA DE CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE. IMPUGNAÇÃO DAS DESPESAS. REPROVAÇÃO DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CITAÇÃO. ALEGAÇÕES DE DEFESA. NOVOS ELEMENTOS COLIGIDOS.
NECESSIDADE DE MEDIDAS SANEADORAS ADICIONAIS. DECISÃO PRELIMINAR. RESTITUIÇÃO DO PROCESSO
AO RELATOR.
Relatório
Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (Mtur) em desfavor do Sr. Telmo Guimarães
Santos, ex-prefeito de Japoatã/SE, em razão da não aprovação da prestação de contas, com impugnação total dos recursos
repassados pelo órgão por força do convênio CV 0242/2010 (Siconv 732848), para a realização da “12ª Micareta de Japoatã”,
no dia 5/7/2010.
2. O valor do ajuste foi estabelecido em R$ 105.000,00, dos quais R$ 100.000,00 foram repassados pela União em parcela
única no dia 5/7/2010 (2010OB801155), enquanto o restante, R$ 5.000,00, correspondeu à contrapartida municipal.
3. Transcrevo a seguir, com ajustes de forma, a instrução de mérito da Secretaria de Controle Externo em Sergipe (SecexSE) (peça 25):
“HISTÓRICO
2. O Termo de Convênio foi celebrado em 29/4/2010, com vigência de 30/4/2010 até 30/7/2010 (peça 1, p. 32-50), e tinha
por objeto, conforme plano de trabalho (peça 1, p. 7-15), a realização de quatro shows artísticos das bandas Estação do Axé (R$
10.000,00), Karisma (R$ 42.500,00), Nairê (R$ 45.000,00) e Levada Metal (R$ 7.500,00), no valor total de R$ 105.000,00, no
âmbito da 12ª Micareta de Japoatã/SE, realizada no período de 30/4 a 2/5/2010.
3. Em 30/12/2010, o gestor comunicou o encaminhamento da prestação de contas (peça 1, p. 58), que não consta dos
presentes autos, tendo o concedente emitido a nota técnica de análise 253/2011, em 25/10/2011, concluindo ser necessário
encaminhar diligência ao convenente para solicitar documentação complementar (peça 1, p. 59-62).
4. Por meio dos ofícios 1.336/2012-CGMC/SNPTur/MTur, de 14/11/2012 (peça 1, p. 63 64) e
122/2013/CGVC/DGI/SE/MTur, de 15/1/2013 (peça 1, p. 67-68), foram efetuadas as diligências mencionadas no item anterior,
tendo o gestor municipal encaminhado a documentação em 12/3/2013 (peça 1, p. 84), que também não se encontra nos autos.
5. Na data de 20/5/2013, foi emitida a nota técnica de reanálise 519/2013, também dando conta da ausência de diversos
documentos comprobatórios da realização do objeto conveniado, exigindo diligência ao convenente para obtê-los (peça 1, p. 8588), esta realizada em 29/5/2013 (peça 1, p. 89-90).
6. O gestor encaminhou a documentação solicitada, consoante mencionado no item precedente, em 5/7/2013 (peça 1, p.
92), resultando na emissão da nota técnica de reanálise 1174/2013, de 5/11/2013, desta feita aprovando a execução física do
objeto conveniado (peça 1, p. 93-95). Cabe mencionar que essa documentação encaminhada pelo gestor não foi anexada aos
presentes autos.
7. Após exame da documentação complementar foi emitida a nota técnica de análise financeira 627/2013, em 11/11/2013,
concluindo pela reprovação da execução financeira do objeto conveniado (peça 1, p. 99-102).
8. Destarte, o gestor foi notificado da aprovação da execução física, conforme nota técnica de reanálise 1174/2013,
havendo a reprovação da execução financeira, conforme nota técnica de análise financeira 627/2013, mediante
ofícios/CGVC/SPOA/SE/MTur 4681/2013 (peça 1, 96-97) e 4682/2013 (peça 1, p. 98 e 103), ambos de 12/11/2013 (peça 1, p.
96-97 e 104).
9. Ao final dos exames promovidos pelo Ministério do Turismo, em sede de tomada de contas especial, foi emitido o
Relatório de TCE 127/2015 em 26/3/2015 (peça 1, p. 119-123), concluindo pela reprovação da prestação de contas e impugnação
do total dos recursos federais transferidos mediante convênio em apreço, no valor histórico de R$ 100.000,00, cujo valor
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atualizado até 27/3/2015 era de R$ 158.951,69, inscrevendo-se a responsabilidade do Sr. Telmo Guimarães Santos por este valor
no Siafi (peça 1, p. 135).
10. A Secretaria Federal de Controle Interno, ratificando o relatório de TCE, emitiu certificado e parecer no sentido da
irregularidade das contas em 6/8/2015 (peça 1, p. 159-160), tendo a autoridade ministerial competente declarado ter tomado
conhecimento de tais conclusões em 1/10/2015 (peça 1, p. 165).
11. À peça 4 dos autos, foram realizadas as análises dos demais documentos existentes nos autos, bem como de outros
meios, a fim de saneamento do processo. Ante a ausência de documentos/informações, o Auditor instrutor propôs a realização
de diligência à Superintendência Regional da Caixa Econômica Federal (CEF), solicitando cópias dos extratos bancários, bem
como à Prefeitura Municipal de Japoatã/SE, para que fossem encaminhadas cópias completas dos documentos de liquidação e
de pagamentos referentes ao convênio CV 0242/2010 (Siconv 732848).
12. As diligências foram deferidas (peça 5) e realizadas, conforme ofícios constantes das peças 6, 7 e 12, sendo este
último em sede de reiteração. Em atendimento às diligências, encaminharam-se os elementos que formaram as peças 11 e 14.
13. À peça 19 dos autos efetuou-se a análise da documentação constante do processo, tendo-se mencionado,
preliminarmente, que havia sido preenchido o requisito constante dos arts. 3º e 4º da Instrução Normativa TCU 71/2012, que
trata da necessidade de esgotamento das medidas cabíveis no âmbito administrativo interno do Ministério do Turismo (MTur)
antes da instauração de uma Tomada de Contas Especial, pois aquele órgão adotou providências visando à apuração dos fatos,
identificação dos responsáveis, quantificação do dano, propondo o imediato ressarcimento ao Erário, conforme exposto na seção
‘Histórico’ desta instrução.
14. Assim, em análise aos elementos constantes do processo, o Auditor instrutor efetuou proposta de citação ao
responsável pela gestão dos recursos do convênio aqui tratado, tendo a proposta sido corroborada pela Unidade Técnica,
consoante se observa da peça 20. À peça 22, consta a cópia do Ofício 0159/2017-TCU/SECEX-SE, de 22/2/2017, que efetuou a
citação ao Sr. Telmo Guimarães Santos, bem como a cópia do aviso de recebimento assente na peça 23, esta comprovando a
realização da citação.
15. Destarte, regularmente citado, o Sr. Telmo Guimarães dos Santos apresentou suas alegações de defesa por meio dos
elementos que formaram a peça 24 do presente processo.
EXAME TÉCNICO
Itens da citação ao Sr. Telmo Guimarães Santos (Ofício 0159/2017-TCU/Secex/SE – peça 22):
não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos públicos transferidos por força do Convênio 242/2010 (Siconv
732848), por conta da contratação da empresa Ítalo Som e Equipamentos Ltda. (CNPJ 11.158.900/0001-88), por inexigibilidade
de licitação, sem que essa empresa fosse a representante exclusiva das bandas Estação do Axé, Karisma, Nairê e Levada Metal,
em descumprimento ao art. 25, inciso III, da Lei 8.666/1993, bem como ao subitem 9.5.1.1 do Acórdão 96/2008-TCU-Plenário,
e a consequente não aprovação da prestação de contas por parte do concedente dos recursos, conforme Nota Técnica de Reanálise
Financeira 627/2013, de 11/11/2013.
Alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Telmo Guimarães Santos (peça 24):
16. Inicialmente o defendente circunstanciou os fatos pelos quais teve seu chamamento a fim de apresentação da defesa,
este relativo às irregularidades decorrentes da contratação da empresa ítalo Som e Equipamentos Ltda. (CNPJ 11.158.900/000188), por inexigibilidade de licitação, sem que essa empresa fosse a representante exclusiva das bandas Estação do Axé, Karisma,
Nairê e Levada Metal (peça 24, p. 1).
17. A defesa iniciou suas alegações de defesa mencionando que o TCU vem fazendo exigência de documentos não
elencados pela respectiva legislação, tais como contrato de exclusividade sem prazo de vigência e registrado em cartório. Por
via reflexa, a defesa alega que o Tribunal desmerece as cartas de exclusividade apresentadas nos autos, arguindo que as mesmas
não detêm valor jurídico, pois não possuem caráter permanente e duradouro, tendo prazo de validade determinado, além de não
estarem registradas em cartório, consoante sinalizado por entendimento sedimentado nesta Corte (peça 24, p. 2).
18. Posteriormente a defesa mencionou que Marçal Justen Filho, com lapidar clareza, assevera que a atividade artística
consiste na emanação direta da personalidade e da criatividade humanas e que, nessa medida, é impossível verificar-se identidade
de atuações. Desse modo, salientou o responsável que a Lei de Licitações estabeleceu as condições para comprovação de
exclusividade, seja formal, seja temporal:
Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:
III - para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde
que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública.
19. A defesa entende que a alegação de que a exclusividade não seria suficiente para a contratação direta, por ter sido
condicionada e temporária, não merece prosperar, afirmando que a Lei de licitações, regramento jurídico que rege a contratação
em momento algum teria estabelecido essa condição, que a única exigência legal seria tratar de empresário exclusivo, gozando
a sua atividade do caráter de exclusividade.
20. Dessarte, a defesa alegou que da exegese gramatical tira-se o entendimento de que exclusivo é algo que, em
determinado momento, é privativo, restrito a determinado ato, pessoa, fato, objeto ou território. Assim, entende a defesa que o
fato de ser privativo determina, por via oblíqua, a exclusão, ainda que momentânea, que em certo território, de outros possíveis
empresários. Ademais, alegou que no caso específico da contratação de artistas e bandas, é sabido que a competição se torna
inviável, pois, naquela determinada área onde vai haver a apresentação do referido cantor ou banda, apenas existe um único e
exclusivo empresário que detém a exclusividade para a negociação das obras artísticas, in casu, a Ítalo Som e Equipamentos
Ltda.
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21. Alegou o defendente que resta impossível, de forma objetiva, promover a competição entre bandas e/ou artistas, pois
se trata de obra única, individual, ainda que do mesmo estilo musical, da mesma cultura, de tradição popular semelhante, não
havendo sequer indícios de que as bandas e artistas contratados tenham concedido a outros empresários, na mesma área de
atuação ou em outro território, no mesmo período, a possibilidade de negociar suas contratações, fato este que, segundo o
entendimento do responsável, garante o caráter exclusivo da atuação dos portadores das declarações e cartas de Exclusividade,
independentemente de registro em cartório.
22. Asseverou a defesa que a restrição de algo para determinado segmento da sociedade determina a exclusividade em
detrimento dos demais e, portanto, a contratação deu-se através de empresário exclusivo, exclusivo para aquele momento, para
aquele ato, ou fato, restrito, inviável de competição, consoante declarações e contratos apresentados por seus representantes,
sendo este, como o produto da contratação se concretizando num objeto material específico (realização de um show, in casu),
tendo a Prefeitura de Japoatã obtido como resultado direto do contrato, em determinado momento, não se fazendo, assim,
necessária, a exclusividade ad eternum, como pretende o TCU.
23. Alegou a defesa que cabe combater a glosa dos valores disponibilizados havendo previsão para tanto na avença,
destacando que o conteúdo da alínea ‘oo’ do item II da cláusula terceira do convênio em tela se mostra um tanto quanto abusivo
e leonino, pois imputa glosa ao ex-gestor, única e exclusivamente, pela não apresentação do contrato de exclusividade registrado
em cartório, independentemente de que tenha havido a execução total dos serviços contratados.
oo) apresentar na prestação de contas, quando da contratação de artistas, consagrado, enquadrados nas hipóteses de
inexigibilidade prevista no inciso III do art. 25 da Lei 8.666/1992, atualizada, por meio de intermediários ou representantes,
cópia do contrato de exclusividade dos artistas com o empresário contratado, registrado em cartório, sob pena de glosa de valores
envolvidos (grifos do autor). Ressalta-se que o contrato de exclusividade difere da autorização que confere exclusividade apenas
para os dias correspondentes à apresentação dos artistas e que é restrita à localidade do evento, conforme dispõe o Acórdão
96/2008 - Plenário do TCU (grifo nosso).
24. In casu, a defesa mencionou que não há sequer dúvidas quanto à execução física do convênio, de modo que a
devolução de valores se mostra totalmente descabida. Assim, alegou que o serviço contratado foi totalmente prestado e, por essa
razão, pago, não havendo que se falar em glosa, sob pena de enriquecimento sem casa da Administração Pública.
25. Alegou que a Lei 8.666/1993 foi observada e que as exigências do TCU não se enquadram nos termos da lei federal.
A defesa mencionou que Jorge Ulisses Jacoby Fernandes nos ensina que:
‘não há nenhuma exigência sobre o meio de demonstrar a exclusividade, sendo aceita normalmente a declaração feita
pelo próprio artista de que determinada pessoa é seu agente exclusivo’.
26. Mencionou que nessa lição do mestre Jacoby, em momento algum o mesmo se referiu à temporariedade ou
condicionalidade da exclusividade, pelo simples fato de que, como bem dito, não há nenhuma exigência sobre o meio de
demonstrar a exclusividade. Havendo de se notar, ainda, que o entendimento esposado pelo TCU é flagrantemente equivocado,
pois a empresa Ítalo Som e Equipamentos Ltda. não é intermediária, pois na verdade detém a exclusividade dos artistas e bandas,
já que tem uma carta de outorga em suas mãos, tendo a referida empresa um instrumento escrito e com firma reconhecida em
cartório, outorgando-lhe todos os poderes para negociar e representar os artistas e bandas.
27. Assim, o defendente mencionou que a suposição de que houve aumento do valor a ser pago pela apresentação dos
artistas não merece guarida, pois a figura do intermediador (agenciador) inexiste no presente caso e, da mesma forma, não há
que se falar em desvirtuamento do comando insculpido no art. 25, inciso III, da Lei 8.666/1993, já que está provada a
exclusividade.
28. Por fim, o responsável destacou que a Lei 8.666/1993 impõe como requisito para a contratação de bandas e obras
artísticas, por meio de inexigibilidade, que exista evidente consagração do artista pela crítica ou opinião pública, sendo essa
consagração junto à crítica, porém, como acentuado em diversos julgados e pela própria doutrina, pode ser nacional, regional
e/ou até municipal, isto é, bastando que o artista, ou sua obra, tenha consagração junto ao público do município de Japoatã, sendo
ali reconhecida sua desenvoltura, independentemente da opinião contrária de outros segmentos, para que o mesmo possa ser
contratado de forma direta, sem a necessidade do procedimento licitatório.
29. O defendente alegou que, diante dos entendimentos doutrinários e exigências legais, e considerando-se, ainda, o
reconhecimento da não normalização da matéria, é imperioso perceber que as cartas de exclusividade apresentadas, ainda que
não registradas em cartório, cabem no contexto da exclusividade prevista na Lei de Licitação, não havendo, portanto, qualquer
irregularidade nesse sentido, bem como não havendo qualquer dúvida sobre a apresentação das bandas e artistas nos dias e locais
fixados nos contratos celebrados com a empresa Ítalo Som e Equipamentos Ltda., não havendo que se falar em devolução de
valores.
ANÁLISE:
30. A defesa iniciou suas alegações mencionando que o TCU estaria a exigir documentos não elencados na legislação que
rege a matéria, a exemplo do contrato de exclusividade sem prazo de vigência e registrados em cartório, assim desmerecendo as
cartas de exclusividade apresentadas nos autos. De imediato refuta-se a interpretação equivocada do responsável quanto à suposta
exigência sem base legal do TCU, uma vez que a referida (exigência) tem como baldrame a interpretação legal, por meio da
Jurisprudência, daquilo que deve ser seguido por aqueles que assinam contrato com o Poder Público.
31. Seria muito conveniente e prático ao recebedor de recursos interpretar ou mesmo firmar entendimentos que melhor
se coadune com os seus interesses, burlando a lei com entendimentos enviesados e equivocados, praticando atos em descompasso
com aquilo que o bom gestor dos escassos recursos públicos deve sempre praticar. Observe-se que não há como aceitar as
alegações apresentadas pela defesa quanto à aplicação da Jurisprudência do TCU in casu, uma vez que a mesma consta do próprio
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termo de convênio assinado pelo contratante do Poder Público, fato este mencionado nas próprias alegações de defesa, quando
da transcrição do subitem ‘oo’ a seguir destacado:
oo) apresentar na prestação de contas, quando da contratação de artistas, consagrado, enquadrados nas hipóteses de
inexigibilidade prevista no inciso III do art. 25 da Lei 8.666/1992, atualizada, por meio de intermediários ou representantes,
cópia do contrato de exclusividade dos artistas com o empresário contratado, registrado em cartório, sob pena de glosa de valores
envolvidos (grifos do autor). Ressalta-se que o contrato de exclusividade difere da autorização que confere exclusividade apenas
para os dias correspondentes à apresentação dos artistas e que é restrita à localidade do evento, conforme dispõe o Acórdão
96/2008 - Plenário do TCU". (grifo nosso).
32. Aliás, ressalte-se que o próprio defendente fez questão de grifar o item relativo à possibilidade de glosa, caso o
convenente não seguisse as diretrizes estipuladas para a boa e regular consecução do ajuste aqui tratado. Esse destaque da defesa
é a prova inequívoca de que o responsável sabia que deveria seguir aquilo que é assente na interpretação legal, esta expressada
por meio da jurisprudência remansosa e pacificada da Corte de Contas.
33. Firmar convênios e receber recursos públicos dos pagadores de tributos não é uma obrigatoriedade imputada ao
convenente, mas sim uma mera faculdade, tendo o responsável a opção de não contratar com o Poder Público no caso de sentir
que a interpretação da lei ser-lhe-á desfavorável e pouco prática. Agora, depois do contrato firmado, recursos gastos e, tendo
descumprido as regras pelas quais se comprometeu a observar, não cabe mais ao responsável alegar que a exigência em questão
é abusiva e leonina, que o TCU tem uma interpretação equivocada e desfavorável, razão pela qual propõe-se a rejeição de tais
alegações.
34. A despeito dos comprovantes de despesas em favor do convênio, é fato que o convenente não cumpriu o termo de
convênio assinado, razão pela qual o concedente dos recursos entendeu reprovar a prestação das contas, consoante informado no
histórico da presente instrução, tanto assim que a nota técnica de reanálise financeira 627/2013, de 11/11/2013, concluiu pela
reprovação da execução financeira do objeto conveniado (peça 1, p. 99-102), com glosa total dos recursos repassados, ante a
constatação da seguinte irregularidade, para a qual foi encaminhada diligência, não atendida, ao gestor, cabendo destacar-se
alguns trechos na referida nota técnica:
O plano de trabalho do convênio em análise consiste na contratação de shows artísticos - 04 bandas. Observa-se porém,
diante da documentação constante dos autos, que a contratação dos artistas, objeto do convênio, se deu por inexigibilidade de
licitação, onde foi contratada a empresa Ítalo Som e Equipamentos Ltda., no valor de R$ 105.000,00. No entanto, não foi enviada
documentação comprobatória de que a empresa contratada é detentora da exclusividade dos artistas, uma vez que constam dos
autos apenas Cartas de Exclusividade Artística (fls. 89, 90, 105, 107) onde os artistas e/ou seus empresários conferem a mesma
poderes de representação apenas para os dias e local do evento (grifos nossos).
De acordo com o disposto no Acórdão 96/2008 – TCU, quando da contratação de artistas consagrados, enquadrados na
hipótese de inexigibilidade prevista no inciso III do art. 25 da Lei 8.666/1993, por meio de intermediários ou representantes,
deve ser apresentada cópia do contrato de exclusividade dos artistas com o empresário contratado, registrado em cartório. Deve
ser ressaltado que o contrato de exclusividade difere da autorização que confere exclusividade apenas para os dias
correspondentes à apresentação dos artistas e que é restrita à localidade do evento; o contrato deve ser publicado no Diário Oficial
da União, no prazo de cinco dias, previsto no art. 26 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, sob pena de glosa dos
valores envolvidos (grifos nossos).
Portanto, diante da ausência de comprovação de exclusividade entre os artistas e a empresa contratada, considera-se que
a contratação dos serviços objeto do convênio por inexigibilidade de licitação se deu de forma irregular, e com isso não serão
analisados os demais itens financeiros da prestação de contas do convênio, estando a mesma REPROVADA (grifos nossos).
35. Além de o próprio concedente dos recursos ter entendido pela glosa total dos recursos, já que houve descumprimento
à Lei de Licitações, à Jurisprudência do TCU, esta informada inclusive no termo de convênio, acrescente-se, ainda, burla às
alíneas ‘o’ e ‘oo’, do item II da cláusula terceira, onde constam expressamente as seguintes obrigações do convenente quanto
aos contratos de exclusividade, conforme dispõe o Acórdão 96/2008-TCU-Plenário (peça 1, p. 35 e 38).
36. Demais disso, destaca-se que é cediço que a comprovação da boa e regular aplicação de bens e valores públicos é
dever de todos aqueles a quem sejam confiados recursos federais, por força do disposto nos arts. 37, caput, e 70, parágrafo único,
da Constituição da República de 1988 e do art. 93 do Decreto-Lei 200/1967.
37. Ressalte-se, ainda, que no uso de recursos públicos, mesmo aqueles geridos por particular, é obrigatória a aplicação
dos dispositivos constitucionais, legais e infralegais relacionados às licitações, inclusive nos casos de dispensas de licitação e
inexigibilidades. Destarte, a jurisprudência desta Corte de Contas, conforme demonstrado nos Acórdãos 1.826/2010-TCU-2ª
Câmara, 279/2008-TCU-Plenário, 403/2008-TCU-1ª Câmara, 455/2008-TCU-1ª Câmara, 540/2008-TCU-Plenário, 1.971/2007TCU-2ª Câmara, 3.390/2007-TCU-2ª Câmara, 3.506/2007-TCU-1ª Câmara.
38. O art. 25, inciso III da Lei 8.666/1.993, assim dispõe sobre a inexigibilidade de licitação para contratação de
profissional do setor artístico:
Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:
(...)
III - para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde
que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública.
§ 1º Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo conceito no campo de sua especialidade,
decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros
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requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado
à plena satisfação do objeto do contrato.
39. A contratação, no presente caso, se deu com base na apresentação de documentos (intitulados ‘carta’) que
supostamente atestariam a dita exclusividade, mas que, em verdade, não se prestam para tal finalidade. Tais documentos, ao
contrário do aventado na defesa, não possuem as características exigidas pelo Tribunal no Acórdão 96/2008-TCU-Plenário (o
registro em cartório do contrato de exclusividade, que a exclusividade do empresário não se restrinja aos dias e à localidade do
evento e que a contratação artística seja publicada no Diário Oficial da União, no prazo de cinco dias), ainda mais porque se
restringem à data e à localidade específica.
40. Assim, a correta interpretação é aquela em que o contrato de exclusividade deverá ser registrado em cartório e não
se confunde com a autorização que confere exclusividade apenas para os dias correspondentes à apresentação do artista e que é
restrita à localidade do evento. No caso de o artista não possuir contrato com empresário exclusivo nos moldes exigidos pelo
TCU, a contratação devia ser feita diretamente entre o convenente e o artista, sem a intermediação de um empresário.
41. Menciona-se mais uma vez que é remansosa a jurisprudência deste Tribunal, a exemplo dos Acórdãos 1880/2017TCU-1ª Câmara, 3.600/2017-TCU-2ª Câmara, 3.469/2017-TCU-2ª Câmara, dentre outros, no sentido de que declarações
meramente circunstanciais, como as que foram apresentadas, não são capazes de evidenciar a inviabilidade de competição que,
a seu turno, é requisito indispensável para a regular dispensa do certame. A ausência nos autos de contrato de exclusividade dos
artistas desrespeita, portanto, a Lei 8.666/1993 (art. 25, inciso III) e a jurisprudência deste Tribunal.
42. Importa consignar que o próprio termo do convênio previu obrigação ao convenente para que apresentasse, quando
da prestação de contas e da contratação de artistas consagrados, enquadrados na hipótese de inexigibilidade prevista no inciso
III do art. 25 da Lei 8.666/1993, ‘cópia do contrato de exclusividade dos artistas com o empresário contratado, registrado em
cartório, sob pena de glosa dos valores envolvidos, devendo ser ressaltado, ainda, que o contrato de exclusividade difere da
autorização que confere exclusividade apenas para os dias correspondentes à apresentação dos artistas e que é restrita à localidade
do evento’ (cláusula terceira, inciso II, alínea ‘oo’, do termo de convênio Siafi/Siconv 732848; peça 1, p. 38).
43. Ao enfrentar o tema dos convênios celebrados pelo Ministério do Turismo com associações sem fins lucrativos,
objetivando a realização de shows artísticos, este Tribunal prolatou o Acórdão 96/2008-TCU-Plenário, em sessão de 30/1/2008,
nos autos do processo de representação TC 003.233/2007-3, expedindo a seguinte determinação ao MTur:
9.5. determinar ao Ministério do Turismo que, em seus manuais de prestação de contas de convênios e nos termos dessas
avenças, informe que:
9.5.1. quando da contratação de artistas consagrados, enquadrados na hipótese de inexigibilidade prevista no inciso III
do art. 25 da Lei nº 8.666/1992, por meio de intermediários ou representantes:
9.5.1.1. deve ser apresentada cópia do contrato de exclusividade dos artistas com o empresário contratado, registrado em
cartório. Deve ser ressaltado que o contrato de exclusividade difere da autorização que confere exclusividade apenas para os dias
correspondentes à apresentação dos artistas e que é restrita à localidade do evento;
44. Em outra assentada, o TCU prolatou o Acórdão 3.826/2013-TCU-1ª Câmara, em sessão de 15/6/2013, nos autos do
processo de representação TC 006.167/211-0, fazendo a seguinte determinação ao MTur:
9.2. determinar ao Ministério do Turismo, remetendo cópia integral deste processo, que:
(...)
9.2.2. instaure processo de Tomada de Contas Especial, quando no exame da prestação de contas forem constatadas as
mesmas irregularidades aqui referidas, especialmente a seguinte, sujeita a glosa: contratação de bandas de música, por meio de
inexigibilidade de licitação, sob o fundamento da exclusividade de representação, com base na apresentação de ‘cartas’ e de
‘declarações’ que supostamente atestariam a dita exclusividade, mas na verdade não se prestam para tanto, o que só pode ser
feito por meio de contrato firmado entre artistas e empresários, devendo ainda constar registro em cartório, além de regular
publicação, conforme as disposições contidas no termo de convênio, no item 9.5 do Acórdão nº 96/2008-TCU-Plenário e nos
arts. 25, inciso III, e 26, todos da Lei 8.666/93; (grifos nosso)
45. No presente caso, temos que a empresa Ítalo Som e Equipamentos Ltda., representada pelo seu proprietário e de
posse das cartas de exclusividade, firmou com o município o contrato 133/2010, celebrado em 28/4/2010, referentes ao convênio
em apreço (peça 3), fato este que caracterizou uma intermediação da empresa Ítalo Som e Equipamentos, pois a contratação das
bandas dever-se-ia dar diretamente com os empresários exclusivos de cada banda, e não com uma empresa intermediária, em
ofensa ao que prevê o subitem 9.5.1.1 do Acórdão 96/2008-TCU-Plenário.
46. A contratação de empresas intermediárias, que não representam as bandas/artistas, ocasiona, ao menos, duas
consequências nefastas à execução do convênio: a primeira delas é o aumento do valor a ser pago pela apresentação do artista,
quando comparado com o valor que ele cobraria se fosse contratado diretamente ou por meio do seu empresário exclusivo, já
que nesse caso existe um intermediário que vai ser remunerado pelo seu trabalho; a segunda é o desvirtuamento do comando
insculpido no art. 25, inciso III, da Lei 8.666/1993, pois a exclusividade para a apresentação do artista em uma determinada data
não se confunde com a do empresário que o representa.
47. A empresa Ítalo Som e Equipamentos Ltda. recebeu as ditas exclusividades das bandas em datas próximas à realização
do evento, o que poderia ter sido conseguido, também, por outras empresas, o que reforça o fato de que havia possibilidade de
competição. Nesse sentido, foi irregular a contratação da empresa porque feriu o art. 25, inciso III, da Lei 8.666/1993, além de
que essa empresa, de fato, não representava os empresários exclusivos das bandas, mas apenas detinha a prerrogativa de vender
a apresentação da banda para uma determinada data.
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48. Essas declarações ou cartas de exclusividade não são suficientes para a comprovação da regular aplicação dos recursos
federais, conforme entendimento manifestado no voto condutor do Acórdão 3.530/2016-TCU-1ª Câmara, recentemente proferido
nos autos do TC 008.875/2015-4.
49. Nesse voto, o Ministro Relator Weder de Oliveira, discordando da Unidade Técnica, entendeu que a simples
referência no contrato firmado entre o empresário exclusivo e a empresa intermediária a uma eventual competência para
‘comercializar, negociar e dar quitação’ ao show dito realizado, não seria suficiente para a comprovação da regular aplicação
dos recursos federais na forma pactuada, conforme excerto no voto a seguir transcrito:
‘14. A unidade instrutiva considerou que o atestado de exclusividade emitido pelo Sr. André Tavares, representante
exclusivo da banda Zé Tramela, constituiria exceção, uma vez que nesse documento, ele concede à empresa RDM Art Silk Signs
Comunicação Visual Ltda. a exclusividade para ‘comercializar, negociar e dar quitação’ ao show do dia 18/4/2010 no evento
‘Brother Fest’ (peça 1, p. 196).
15. Concluiu a unidade que, em vista disso, restaria caracterizado o nexo de causalidade entre os recursos repassados pela
ASBT à RDM e o pagamento da banda Zé Tramela pelo show realizado.
16. Esse ‘atestado de exclusividade’ não se confunde com o contrato de exclusividade, para fins da regular contratação
de direta. Nessa situação, há também que se ir além para se comprovar o nexo de causalidade entre o valor pago pela ASBT à
empresa RDM Art Silk Signs Comunicação Visual Ltda. e o valor efetivamente recebido por cada uma das bandas, uma vez que
o valor repassado foi integralmente pago à empresa RDM Art Silk Signs Comunicação Visual Ltda.
17. A empresa RDM Art Silk Signs Comunicação Visual Ltda., além de não ser representante exclusiva de nenhuma das
bandas, atuou como mera intermediária dos serviços, não tendo sido apresentados documentos tidos como essenciais para
comprovar a eficaz prestação de contas quanto à aplicação de recursos federais utilizados na execução do objeto pactuado. Não
há, por conseguinte, comprovação de que a empresa RDM Art Silk Signs Comunicação Visual Ltda. tenha realizado pagamentos
às bandas e, caso tenha feito, qual teriam sidos os valores.’
50. Portanto, a contratação junto à empresa Ítalo Som e Equipamentos Ltda. se deu indevidamente por inexigibilidade
de licitação, com fulcro no art. 25, inciso III, da Lei 8.666/1993, pois foi celebrado com uma empresa intermediária e não com
os empresários exclusivos de cada banda, em ofensa ao que prevê o subitem 9.5.1.1 do Acórdão 96/2008-TCU-Plenário.
51. A defesa arguiu que as irregularidades apontadas não geraram dano ao Erário, que não houve má-fé na gestão dos
recursos conveniados e que eventual ressarcimento caracterizaria enriquecimento sem causa da União. Tais argumentos não
devem prosperar, pelos motivos expostos a seguir.
52. O convenente não executou o convênio conforme o acordado, infringindo as normas legais e a remansosa
jurisprudência do órgão de controle externo, este encarregado de fiscalizar a boa e regular gestão dos recursos públicos federais
utilizados na execução do objeto, fato este que por si só já impõe a obrigação de se efetuar a devolução dos recursos
indevidamente geridos.
53. Demais disso, para a caracterização da responsabilidade civil e, por extensão, também da responsabilidade
administrativa, com a consequente obrigação de reparar o dano sofrido pela Administração, não é requisito indispensável a
existência de dolo ou má-fé, bastando que se verifique a ocorrência de conduta culposa, seja ela comissiva ou omissiva (Acórdão
1.358/2008 TCU-Plenário). A condenação em débito independe da ocorrência de conduta dolosa ou de locupletamento, bastando
para tanto a constatação de conduta culposa (stricto sensu) dos responsáveis pela irregularidade que ocasionou o dano ao erário
(Acórdão 5.297/2013-TCU-1ª Câmara; Acórdão 2.367/2015-TCU-Plenário).
54. Somente seria dado falar no enriquecimento sem causa, caso o débito a ser ressarcido fosse superior ao montante
conveniado, todavia, o recolhimento dos recursos à União que se propõe ficou limitado ao montante por ela repassado. A glosa
dos valores conveniados se mostra pertinente quando a apresentação do contrato firmado entre a entidade convenente e o
empresário exclusivo das bandas/artistas se dá fora dos moldes previstos no 9.5.1.1 do Acórdão 96/2008-TCU-Plenário, pois
sem esse contrato não há como confirmar o nexo de causalidade que deve haver entre as despesas realizadas e a execução do
objeto. Destarte, mais uma vez entende-se propor a rejeição das alegações de defesa integralmente.
CONCLUSÃO
55. Dessa forma, tendo como base as informações apresentadas no histórico e no exame técnico da presente instrução,
bem como nas irregularidades apontadas na Nota Técnica de Reanálise 627/2013 (peça 1, p. 99-102), pode-se concluir que resta
caracterizada a contratação irregular da empresa Ítalo Som e Equipamentos Ltda., por inexigibilidade de licitação, quando
ausente o requisito de inviabilidade de competição, em afronta ao art. 25, inciso III, da Lei 8.666/1993, e ao subitem 9.5.1.1 do
Acórdão 96/2008-TCU-Plenário.
56. Assim, com base no que aqui foi apresentado, há nos autos da presente tomada de contas especial
documento/informação que justifique a imputação de débito no valor de R$ 100.000,00, considerando a não comprovação da
boa e regular aplicação dos recursos públicos transferidos por força do Convênio 242/2010 (Siconv 732848), por conta da
contratação da empresa Ítalo Som e Equipamentos Ltda. (CNPJ 11.158.900/0001-88), por inexigibilidade de licitação, sem que
essa empresa fosse a representante exclusiva das bandas Estação do Axé, Karisma, Nairê e Levada Metal, em descumprimento
ao art. 25, inciso III, da Lei 8.666/1993, bem como ao subitem 9.5.1.1 do Acórdão 96/2008-TCU-Plenário.
57. Destarte, como observado ao longo da presente análise, o responsável não conseguiu apresentar alegações de defesa
que pudessem modificar o entendimento acerca das irregularidades que deram ensejo à instauração destes autos, podendo-se
propor de imediato a rejeição de todas as alegações de defesa patrocinadas pelos defendentes, bem como a condenação do mesmo
pelo débito apurado, além da aplicação da multa prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992. Acerca da análise relacionada à boafé da pessoa física, no caso o Sr. Telmo Guimarães Santos, cabe efetuar a seguinte análise: Citado o responsável, este apresentou
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alegações de defesa improcedentes e incapazes de elidir a irregularidade cometida, não sendo possível, ainda, ser reconhecida a
boa-fé do gestor.
57.1. Relativamente a esse aspecto, a jurisprudência deste Tribunal sedimentou entendimento de que quando se trata de
processos atinentes ao exercício do controle financeiro da Administração Pública, tais como o que ora se examina, a boa-fé não
pode ser presumida, devendo ser demonstrada e comprovada a partir dos elementos que integram os autos. Tal interpretação
decorre da compreensão de que, relativamente à fiscalização dos gastos públicos, privilegia-se a inversão do ônus da prova, pois
cabe ao gestor comprovar a boa aplicação dos dinheiros e valores públicos sob sua responsabilidade.
57.2. Nesse contexto, e após exame de toda a documentação carreada aos autos, não há como se vislumbrar a boa-fé na
conduta do responsável, já que não foram constatados atos ou fatos atenuantes os quais pudessem apontar para atitude zelosa e
diligente do responsável na gestão da coisa pública. Com efeito, também não alcançou ele o intento de comprovar a aplicação
dos recursos que lhe foram confiados, restringindo-se a apresentar alegações incapazes de elidir a irregularidade cometida. Sobre
o assunto, o art. 202, § 6º, do Regimento Interno/TCU, estabelece que, não restando configurada de forma objetiva a boa-fé do
responsável, o Tribunal proferirá, desde logo, o julgamento definitivo de mérito pela irregularidade das contas.
57.3. São nesse sentido os Acórdãos 10.995/2015-TCU-2ª Câmara, 7.473/2015-TCU-1ª Câmara, 9.376/2015-TCU-2ª
Câmara, 8.928/2015-TCU-2ª Câmara, 1895/2014-TCU-2ª Câmara, entre outros. Desse modo, devem as contas em análise serem
julgadas irregulares e em débito os responsáveis, com fundamento no art. 16, inciso III, alínea ‘c’, da Lei 8.443/1992, em razão
da ocorrência de dano ao erário decorrente da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos públicos repassados pelo
Ministério do Turismo, por conta do Convênio 242/2010 (Siconv 732848).
58. A responsabilização do Sr. Telmo Guimarães Santos adveio da contratação indevida da referida empresa por
inexigibilidade de licitação, quando ausente o requisito de inviabilidade de competição, em afronta ao art. 25, inciso III, da Lei
8.666/1993 e ao subitem 9.5.1.1 do Acórdão 96/2008-TCU-Plenário.
59. Em relação à pretensão punitiva deste tribunal, conforme prescrito no Acórdão 1.441/2016-TCU-Plenário, tem-se que
ela não foi alcançada pela prescrição decenal, já que não houve transcurso de mais de dez anos desde o recebimento dos recursos
federais pelo convenente (em 7/7/2010) até a data do ato que ordenou a citação (em 20/2/2017, peça 20), fato que interrompeu
o prazo prescricional da pretensão punitiva deste Tribunal.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
60. Ante o exposto, submetem-se os autos à consideração das instâncias competentes, para apreciação e posterior
encaminhamento, com a seguinte proposta:
a) julgar irregulares as contas Sr. Telmo Guimarães Santos (CPF 022.257.945-53), prefeito de Japoatã/SE à época, nos
termos dos arts. 1º, inciso I; 16, inciso III, alínea ‘c’, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 19 e 23, inciso III da mesma lei (Lei
8.443/1992), c/c os arts. 1º, inciso I, 209, inciso III, 210, e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, condenando-o ao
pagamento do valor histórico discriminado a seguir, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para
comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea ‘a’, do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do
Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a
data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor:
VALOR
DATA DE
ORIGINAL
DO
OCORRÊNCIA
DÉBITO (R$)
100.000,00
7/7/2010
b) aplicar a multa, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, ao Sr. Telmo Guimarães Santos (CPF 022.257.945-53),
fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea ‘a’ do
Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do
acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;
c) autorizar, caso solicitado, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, o
parcelamento das dívidas em até 36 parcelas mensais e consecutivas, fixando-se o vencimento da primeira parcela em quinze
dias, a contar do recebimento da notificação, e as demais a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada parcela, atualizada
monetariamente, os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor;
d) autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não
atendida a notificação;
e) encaminhar cópia da deliberação que vier a ser proferida, bem como do relatório e do voto que a fundamentarem, ao
Procurador-Chefe da Procuradoria da República em Sergipe, nos termos do § 3º do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7º do art.
209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis;
f) encaminhar ao Ministério do Turismo (MTur) cópia do Acórdão que vier a ser proferido, bem como do Relatório e
Voto que o fundamentarem;
g) autorizar, com fundamento no art. 169, inciso III do RI/TCU, a Secex/SE a proceder ao arquivamento do presente
processo, logo após as comunicações processuais e demais providências decorrentes do julgamento.”
4. O MP/TCU, representado pelo procurador Rodrigo Medeiros de Lima, divergiu da proposta da unidade instrutiva, nos
termos do parecer que transcrevo a seguir:
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“2. Ao analisar a prestação de contas apresentada pelo convenente, o MTur concluiu pela aprovação da execução física
do convênio ora inquinado, de modo que a reprovação da prestação de contas teve como fundamento exclusivo a ausência dos
contratos de exclusividade registrados em cartório entre a empresa Ítalo Som e Equipamentos Ltda. e os artistas/bandas
contratados para a realização do objeto do convênio, constando da prestação de contas apenas cartas de exclusividade de
representação dos contratados para o dia do evento (peça 1, p. 99-101).
3. No âmbito do Tribunal, a Secretaria de Controle Externo no Estado de Sergipe (Secex-SE) realizou a citação do Sr.
Telmo Guimarães Santos em face da “não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos transferidos (...) por conta da
contratação da empresa (...) por inexigibilidade de licitação, sem que essa empresa fosse a representante exclusiva das bandas
Estação do Axé, Karisma, Nairê e Levada Metal” (peça 22).
4. Apresentadas as alegações de defesa pelo ex-prefeito, propõe a Secex-SE, em pareceres uníssonos (peças 25-27), julgar
irregulares as contas do responsável, condenando-o ao pagamento de débito no valor histórico de R$ 100.000,00 e da multa
prevista no art. 57 da Lei n.º 8.443/1992. A conclusão da Unidade Técnica baseia-se no fato de que o Sr. Telmo Guimarães
Santos não teria executado o convênio conforme o acordado, fato que obrigaria a devolução dos recursos indevidamente geridos
(peça 25, p. 9).
5. Com as devidas vênias, os elementos fáticos examinados no curso desta TCE nos fazem discordar da proposta de
encaminhamento alvitrada pela Unidade Técnica.
6. Preliminarmente, é preciso destacar que as irregularidades na execução financeira do Convênio n.º 242/2010 apontadas
pelo MTur não permitem concluir, necessariamente, pela existência de dano ao erário. Ainda que não tenham sido observadas
exigências dispostas no termo de convênio, o seu descumprimento, por si só, não caracteriza prejuízo ao erário, principalmente
se levarmos em consideração que o objeto teve a sua realização atestada pelo órgão concedente, conforme se depreende da Nota
Técnica de Reanálise n.º 1.174/2013 (peça 1, p. 93-95).
7. Deve-se registrar, entretanto, que a contratação direta, via inexigibilidade de licitação, sem contratos de exclusividade,
nos termos preconizados no Acórdão n.º 96/2008-Plenário, é hipótese que vem acarretando o julgamento pela irregularidade das
contas dos responsáveis, com aplicação da multa prevista no art. 58 da Lei n.º 8.443/1992, consoante a linha de entendimento
disposta nos Acórdãos n.º 5.543/2016 e 5.871/2016, da 1ª Câmara, 12.770/2016 e 5.037/2017, da 2ª Câmara.
8. Assim, considerando que não ficou comprovada a existência de contratos de exclusividade entre a empresa Ítalo Som
e Equipamentos Ltda. e os artistas que se apresentaram no evento, não é possível caracterizar a inviabilidade de competição que
justificasse a contratação da mencionada empresa por inexigibilidade de licitação, em afronta ao disposto no art. 25, inciso III,
da Lei n.º 8.666/1993.
9. Ante o exposto, este representante do Ministério Público, divergindo da proposta alvitrada pela Secex-SE, opina por
que o Tribunal delibere no sentido de julgar irregulares as contas do Sr. Telmo Guimarães Santos, sem imputação de débito, com
fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea ‘b’, 19 e 23, inciso III, da Lei n.º 8.443/1992, bem como aplicar ao
responsável a multa prevista no art. 58, incisos I e II, da mesma Lei.”
É o relatório.
Proposta de Deliberação
Cuida-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (Mtur) arrolando-se como responsável o
sr. Telmo Guimarães Santos, ex-prefeito de Japoatã/SE (gestão 2009-2012), em razão da não aprovação da prestação de contas
do convênio CV 0242/2010 (Siconv 732848), por impugnação total da aplicação dos recursos repassados, e que tinha por objeto
a realização da “12ª Micareta de Japoatã”, no dia 5/7/2010.
2. O valor do ajuste foi estabelecido em R$ 105.000,00, dos quais R$ 100.000,00 foram repassados pela União em parcela
única no dia 5/7/2010 (2010OB801155), enquanto o restante, R$ 5.000,00, corresponderam à contrapartida do município. A
vigência compreendeu o período de 30/4/2010 a 6/10/2010 (peça 1, p. 10), e o plano de trabalho contemplava a apresentação das
seguintes bandas:
1.1.3.
Data da
1.1.4.
Duração
1.1.1.
Atração
1.1.2.
Valor (R$)
realização
do show
1.1.5.
Estação
1.1.6.
10.000,00
1.1.7.
30/4/2010
1.1.8.
2:00
do Axé
1.1.9.
Karisma
1.1.10.
42.500,00
1.1.11.
1/5/2010
1.1.12.
2:00
1.1.13.
Nairê
1.1.14.
45.000,00
1.1.15.
1/5/2010
1.1.16.
2:00
1.1.17.
Levada
1.1.19.
2/5/2010
1.1.18.
7.500,00
1.1.20.
2:00
Metal
1.1.21.
Total
1.1.22.
105.000,00
1.1.23.
1.1.24.
(R$)
3. Em 30/12/2010, o Sr. Telmo Guimarães Santos encaminhou a prestação de contas, a qual foi complementada em outras
oportunidades, mediante diligências, a pedido do MTur.
4. Examinada a documentação enviada pelo gestor até a data de 5/7/2013, o órgão concedente aprovou a execução física
do objeto, por meio da emissão da nota técnica de reanálise 1174/2013, de 5/11/2013. Contudo, reprovou a execução financeira,
tendo em vista a ausência dos contratos de exclusividade registrados em cartório entre a empresa Ítalo Som e Equipamentos
Ltda. e as bandas contratadas para se apresentarem no evento, nos termos da nota técnica de análise 627/2013 (peça 1, p. 100):
“Observa-se, porém, diante da documentação constante dos autos, que a contratação dos artistas, objeto do convênio, se
deu por inexigibilidade de licitação, onde foi contratada a empresa Ítalo Som e Equipamentos Ltda., no valor de R$ 105.000,00.
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No entanto, não foi enviada documentação comprobatória de que a empresa contratada é detentora da exclusividade dos artistas,
uma vez que constam nos autos apenas Cartas de Exclusividade Artística (fls. 89, 90, 105 e 107) onde os artistas e/ou seus
empresários conferem poderes de representação a ela apenas para os dias e local de evento.
(...)
Portanto, diante da ausência da comprovação de exclusividade entre os artistas e a empresa contratada, considera-se que
a contratação dos serviços objeto do convênio por inexigibilidade de licitação se deu de forma irregular, e com isso não serão
analisados os demais itens financeiros da prestação de contas do convênio, estando a mesma REPROVADA.”
5. Instaurada a TCE, o MTur emitiu o relatório 127/2015 em 26/3/2015, que concluiu pela reprovação da prestação de
contas e a impugnação total dos recursos federais repassados.
6. A Controladoria-Geral da União (CGU) emitiu certificado pela irregularidade das contas do ex-prefeito e o ministro
supervisor atestou ter tomado conhecimento (peça 1, p. 160 e 165).
II
7. Neste Tribunal, foi realizada diligência à Superintendência Regional da Caixa Econômica Federal no estado de Sergipe,
com solicitação de cópia dos extratos bancários da conta específica do convênio CV 0242/2010, assim como ao município de
Japoatã/SE, para que encaminhasse documentação referente à liquidação e aos pagamentos efetuados no âmbito da avença.
8. Após análise dos autos e das informações recebidas, a então Secex-SE promoveu a citação do sr. Telmo Guimarães
Santos nos seguintes termos (peça 22):
“2. O débito é decorrente da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos públicos transferidos por força do
Convênio 242/2010 (Siconv 732848), por conta da contratação da empresa Ítalo Som e Equipamentos Ltda. (CNPJ
11.158.900/0001-88), por inexigibilidade de licitação, sem que essa empresa fosse a representante exclusiva das bandas Estação
do Axé, Karisma, Nairê e Levada Metal, em descumprimento ao art. 25, inciso III, da Lei 8.666/1993, bem como ao subitem
9.5.1.1 do Acórdão 96/2008-TCU-Plenário, e a consequente não aprovação da prestação de contas por parte do concedente dos
recursos, conforme Nota Técnica de Reanálise Financeira 627/2013, de 11/11/2013.”
9. Regularmente citado, o responsável apresentou suas alegações de defesa (peça 24), as quais foram examinadas pela
unidade instrutiva (peça 25), que concluiu ter o sr. Telmo Guimarães Santos executado o convênio em desconformidade com os
termos avençados e com a jurisprudência do Tribunal. Propôs, assim, o julgamento pela irregularidade das contas, a imputação
de débito no valor integral dos recursos federais repassados e a aplicação da multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992.
10. O MP/TCU, nestes autos representado pelo procurador Rodrigo Medeiros de Lima, manifestou divergência em
relação à proposta da unidade instrutiva (peça 28). Em seu parecer, destacou que a inobservância de exigências contidas no
convênio, por si só, não caracteriza prejuízo ao erário, principalmente se levado em conta que o órgão concedente atestou a
execução física do objeto.
11. Relativamente à ausência dos contratos de exclusividade, o Parquet sustenta que é hipótese de julgamento pela
irregularidade das contas, sem imputação de débito ao responsável, com aplicação da multa prevista no art. 58 da Lei 8.443/1992,
conforme acórdãos 5543/2016-TCU-1ª Câmara, 5871/2016-TCU-1ª Câmara, 12770/2016-TCU-2ª Câmara e 5037/2017-TCU2ª Câmara.
III
12. Observo que o motivo da instauração desta TCE e pelo qual o responsável foi citado é tão somente a ausência dos
“contratos de exclusividade”, registrados em cartório, que deveriam ter sido firmados entre a empresa Ítalo Som e Equipamentos
Ltda. e as bandas contratadas para se apresentarem no evento. As “cartas de exclusividade artística” (documentos jurídicos que
conferiram poderes de representação exclusiva para o evento em questão) encaminhadas na prestação de contas, não seriam
suficientes para justificar a contratação direta daquela empresa, representante das bandas/artistas, por inexigibilidade de licitação,
em afronta ao disposto no art. 25, III, da Lei 8.666/1993 e ao subitem 9.5.1.1 do Acórdão 96/2008-TCU-Plenário.
13. A proposta da Secex-SE e o parecer do MP/TCU empregaram, em suas respectivas manifestações, linhas
jurisprudenciais distintas adotadas em deliberações deste Tribunal. Não eram elas as únicas interpretações que esta Corte seguia
ao enfrentar casos como este, em que a reprovação financeira da prestação de contas e a impugnação total das despesas dos
convênios destinados à contratação de artistas para eventos festivos/turísticos decorrem unicamente do fato de a contratação
direta, por inexigibilidade, ter sido promovida com base em “cartas de exclusividade”, em vez de “contratos de exclusividade”.
14. Para exemplificar essa terceira via de entendimento, transcrevo abaixo excerto do voto que acompanha o acórdão
4930/2016-TCU-1ª Câmara, de minha relatoria, que julgou regulares com ressalvas as contas do responsável:
“14. A reprovação da prestação de contas e a instauração desta TCE tiveram como motivo ressalvas na análise financeira
do MTur, relativamente à ausência de contratos firmados entre a associação e os empresários exclusivos das bandas. O
convenente apresentou apenas certidão, cartas e declarações de exclusividade em nome da empresa Global Serviços Ltda. para
o dia e local do evento (peça 1, p. 120, 124-144).
(...)
17. A apresentação das denominadas cartas e declarações de exclusividade firmadas entre os empresários das bandas e
a empresa Global Serviços Ltda., e não dos contratos de exclusividade celebrado entre a Associação Sergipana de Blocos de Trio
e tais empresários, constitui falha formal por descumprimento de cláusula convenial. No entanto, não há nos autos demonstração
da relação entre a ausência desses contratos e a suposta ocorrência de prejuízo ao erário.
18. Da constatação da ocorrência de irregularidades na contratação não deriva, automaticamente, conclusão de existência
de dano. Ainda que a apresentação dos contratos de exclusividade dos artistas com o empresário contratado tenha sido requerida,
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sob pena de glosa dos recursos repassados, essa exigência, por si só, é inapta a caracterizar prejuízo ao erário, especialmente no
presente caso, em que o concedente atestou a realização do objeto conveniado.
19. Em necessário alinhamento aos pressupostos fundamentais para imputação de dano, expressamente relacionados no
§1° do art. 5° da IN TCU 71/2012, há que se interpretar aquelas exigências conveniais dentro do contexto fático no qual estão
inseridas. Nesse sentido, não se pode olvidar realizar questionamentos essenciais acerca do cumprimento do objeto e do nexo de
causalidade no uso dos recursos aportados, bem como sobre execução do objeto a preços de mercado. A depender das respostas
encontradas, o dano restará demonstrado ou, em sentido oposto, devidamente afastado.
20. Nessa linha, não se mostra razoável justificar a ocorrência de dano com base na previsão de glosa de valores pelo
termo de convênio sem, no entanto, trazer elementos comprobatórios aptos a demonstrá-lo, ou ao menos evidenciá-lo, sob pena
de enriquecimento sem causa da União.
21. O entendimento de que a irregularidade examinada neste processo não dá causa a prejuízo ao erário é consentânea
com os acórdãos 5662/2014, 5156/2015, 6730/2015, 7471/2015, 671/2016, 2465/2016, 2490/2016 e 2821/2016, todos da 1ª
Câmara deste Tribunal.
22. Apesar de ter havido inobservância de disposições do convênio, não há elementos adicionais que possam conduzir a
um juízo de reprovação severa da conduta irregular, a ponto de apenar o responsável com multa.
(...)
28. Falhas nessa fiscalização não podem ser comodamente supridas pela imputação de dano cuja existência não se
demonstrou, como fez o agente instaurador da TCE, nem deve, a meu juízo, conduzir à aplicação de multa por irregularidade
formal estritamente referenciada em cláusula de convênio, e cujo potencial lesivo à ordem jurídica não se qualifica como grave,
para, nos termos do art. 58, dar ensejo à sanção pecuniária, posto que a exclusividade foi concedida (e nada a esse respeito foi
questionado), embora não pela forma que o convênio, e não a lei, reputou como estritamente necessário, não havendo, também,
apontamentos sobre os riscos que poderiam advir para a realização do objeto em razão de tal impropriedade nem tampouco de
ter havido, em razão dela, contratação por preço superior ao de mercado ou qualquer prejuízo para a boa realização do evento.”
IV
15. Tema controverso, como visto. Nesse contexto, este Corte de Contas teve a oportunidade de reavaliar e consolidar o
entendimento acerca dos efeitos da contratação direta de bandas/artistas, por inexigibilidade de licitação, com base em “cartas
de exclusividade”, uniformizando o encaminhamento a ser dado aos casos envolvendo tais situações em convênios celebrados
pelo MTur.
16. Refiro-me ao TC 022.552/2016-2, de relatoria do eminente Ministro Vital do Rêgo, a respeito de consulta do então
Ministro do Turismo Alberto Alves dirigida ao TCU, cujo pedido foi redigido nos seguintes termos:
“IV – DO PEDIDO
Conforme o exposto, e considerando-se o atual conflito jurisprudencial quanto à matéria, bem como a insegurança jurídica
emplacada nos técnicos do Ministério do Turismo quando da aplicação dos normativos afetos à temática, pede-se a este E. TCU
que analise a tese suscitada, com tramitação e emissão de juízo de mérito de caráter urgente, no sentido de nortear a atuação dos
agentes deste Ministério, suprimindo as seguintes dúvidas:
lnexistindo indícios de dano ao erário, e comprovado que o objeto conveniado foi executado com recursos do ajuste, qual
deve ser o posicionamento quanto à análise da prestação de contas (regularidade com ressalva ou irregularidade), bem como
quanto à necessidade de se instaurar processo de tomada de contas especial e demais implicações cabíveis, diante,
especificamente, de uma das seguintes falhas:
Foi apresentada apenas autorização/atesto/carta de exclusividade (e não o contrato de exclusividade propriamente dito)
que confere exclusividade ao empresário do artista somente para o(s) dia(s) correspondentes à apresentação deste, sendo ainda
restrita à localidade do evento;
Foi apresentado pelo convenente o contrato de exclusividade entre o artista/banda e o empresário, todavia tal contrato não
foi registrado em cartório; e
Não foi apresentado pelo convenente o contrato de exclusividade entre o artista/banda e o empresário, registrado ou não
em cartório.”
17. Ao enfrentar a questão, o Tribunal aprovou o acórdão 1435/2017-TCU-Plenário, de caráter normativo e paradigmático
para fins de deliberação sobre os processos que tenham por objeto casos semelhantes às situações por ele delineadas, como ao
que ora se examina:
“9.2. responder ao consulente que:
9.2.1. a apresentação apenas de autorização/atesto/carta de exclusividade que confere exclusividade ao empresário do
artista somente para o(s) dia(s) correspondente(s) à apresentação deste, sendo ainda restrita à localidade do evento, não atende
aos pressupostos do art. 25, inciso III, da Lei 8.666/1993, representando impropriedade na execução do convênio;
9.2.2. do mesmo modo, contrariam o sobredito dispositivo legal as situações de contrato de exclusividade – entre o
artista/banda e o empresário – apresentado sem registro em cartório, bem como de não apresentação, pelo convenente, do próprio
contrato de exclusividade;
9.2.3. tais situações, no entanto, podem não ensejar, por si sós, o julgamento pela irregularidade das contas tampouco a
condenação em débito do(s) responsável(is), a partir das circunstâncias inerentes a cada caso concreto, uma vez que a existência
de dano aos cofres públicos, a ser comprovada mediante instauração da devida tomada de contas especial, tende a se evidenciar
em cada caso, entre outras questões, quando:
9.2.3.1. houver indícios de inexecução do evento objeto do convênio; ou
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9.2.3.2. não for possível comprovar o nexo de causalidade, ou seja, que os pagamentos tenham sido recebidos pelo artista
ou por seu representante devidamente habilitado, seja detentor de contrato de exclusividade, portador de instrumento de
procuração ou carta de exclusividade, devidamente registrados em cartório.”
18. A decisão em comento, ao mesmo tempo em que dispôs ser a apresentação de “carta de exclusividade” – em vez de
um “contrato de exclusividade” – apenas uma impropriedade, na execução do convênio (item 9.2.1), considerou que tal
situação, assim como a falta de registro em cartório, “não pode ensejar, por si só, o julgamento pela irregularidade das contas
e tampouco a condenação em débito” (item 9.2.3).
19. Outro importante aspecto da deliberação diz respeito ao nexo de causalidade. Quanto a isso, o acórdão (item 9.2.3.2)
não considera evidenciada a quebra dessa relação de pertinência meramente pela inexistência de “contrato de exclusividade”
(havendo “cartas de exclusividade”), mas apenas quando não for possível confirmar que os pagamentos efetuados no âmbito do
convênio tenham sido recebidos pelo artista ou seu representante – seja ele habilitado por meio de contrato, procuração ou carta
de exclusividade.
20. Acrescento, por oportuno, que, na declaração de voto que proferi por ocasião do julgamento da consulta, apresentei
contribuições que considerei pertinentes para ajudar a esclarecer o alcance dos dispositivos 9.2.1 e 9.2.2 do referido acórdão
(efeitos da apresentação de cartas de exclusividade), do qual reproduzo trecho relevante para aplicação ao presente caso concreto:
(...)
12. Como, de qualquer modo, tais instrumentos jurídicos inadequados não descaracterizam (e na quase totalidade dos
casos não descaracterizaram) a inviabilidade de competição, e, portanto, a própria contratação direta, o relator, no mencionado
item do acórdão, teve por bem reputar tal ocorrência como ‘impropriedade’ (falando-se aqui evidentemente de casos em que não
haja dúvidas de que tenham sido assinados pelo próprio artista ou por seu empresário exclusivo regularmente constituído).
13. ‘Impropriedade’ é termo correntemente utilizado nesta Corte para qualificar situação de mínimo ou nenhum potencial
ofensivo à ordem jurídica, outras vezes também qualificada como falha formal, insuscetível de, por si só, conduzir à aplicação
de multa e a um julgamento de irregularidade de contas.
14. Assim, se detectadas na prestação de contas as situações qualificadas nesta consulta e entendidas como
‘impropriedades na execução do convênio’, conforme restou assente na resposta firmada no acórdão, disso resultaria tão somente
ressalvas nas contas dos respectivos convênios, não cabendo a instauração de tomadas de contas especiais e nem mesmo de
representação, ante o inexpressivo dano a ordem jurídica.” (sublinhei)
V
21. É pertinente mencionar que, quando da apreciação do TC 022.862/2015-3, que tratava de ocorrências análogas às
abordadas nos presentes autos (ausência de contrato de exclusividade e apresentação de cartas de exclusividade em convênio
com município), em que também não restou evidenciado superfaturamento, inexecução de objeto ou a quebra do nexo de
causalidade, o Tribunal prolatou o acórdão 6837/2016-TCU-1ª Câmara, não imputou débito nem condenou o responsável a
ressarcir o erário, decidindo apenas aplicar-lhe a multa prevista no art. 58, I, da Lei 8.443/1992, julgando irregulares suas contas.
22. No voto condutor da deliberação, assentou-se que a utilização de “cartas de exclusividade”, conferindo exclusividade
ao empresário do artista para o dia do evento, e restrita à localidade em que se realizou, em vez de “contrato de exclusividade”,
implicaria, necessariamente, a imposição de multa em razão da prática de ato de gestão ilegal.
23. No entanto, mesmo essa sanção veio a ser afastada posteriormente, em recente decisão, na sessão do dia 2/7/2019,
em que o Tribunal apreciou recurso de reconsideração interposto contra o referido acórdão 6837/2016-TCU-1ª Câmara. O relator
do recurso, ministro Vital do Rêgo, em seu voto, alertou que, consoante o acórdão 1435/2017-TCU-Plenário, deveriam ser
observadas as circunstâncias inerentes a cada caso concreto, tendo acrescentado o seguinte:
“14. In casu, a documentação acostada aos autos demonstra que a empresa ‘Furacão 2000’, representada pelo Sr. Élcio
Mendes Policarpo, detinha exclusividade sobre os artistas, conferida pelos proprietários das respectivas bandas (peça 33).
(...)
18. Em vista do exposto, considerando que a empresa contratada pela prefeitura demonstrou por diversos meios deter
exclusividade sobre os artistas, conferida pelos empresários proprietários das bandas e que não houve qualquer prejuízo para os
cofres públicos na contratação em tela, entendo por demais gravoso o julgamento pela irregularidade das contas do gestor. Desse
modo, manifesto-me pelo conhecimento e provimento parcial do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Alexandre Berquó
Dias, de modo a reformar o decisum para que suas contas sejam julgadas regulares com ressalva.”
24. Dessa forma, votou para que o Tribunal conhecesse do recurso, dando-lhe provimento parcial, tornando insubsistente
o acórdão condenatório, julgando regulares com ressalva as contas do responsável, dando-lhe quitação, no que foi acompanhado
pelo colegiado, conforme acórdão 5124/2019-TCU-1ª Câmara.
***
25. Assim, alinhado aos termos do acórdão 1435/2017-TCU-Plenário, e uma vez que levo à apreciação do Colegiado
caso em que, comprovada a realização do evento, a única ocorrência que motivou a citação do responsável – e, por consequência,
toda a análise de mérito desta TCE – foi a contratação direta da empresa Ítalo Som e Equipamentos Ltda. para execução dos
shows artísticos, com base em “cartas de exclusividades” (todas consideradas integrantes da prestação de contas encaminhada
ao MTur, vide peça 1, p. 100), que concediam poderes de representação temporária à referida empresa anteriormente
mencionada, e não em “contrato de exclusividade”, tenho por devido julgar regulares com ressalvas as contas do Sr. Telmo
Guimarães Santos em razão dessa impropriedade.
26. Enfatizo que a proposta toma por base os elementos presentes nos autos, e não presumidas e possíveis ocorrências de
ilícitos ou desvios de recursos públicos que nele não se encontram evidenciadas. Se novos fatos, documentos e conexões de
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sentido, considerando a repartição do ônus da prova, vierem a ser coligidos posteriormente, outras compreensões poderão ser
formadas e outra decisão será tomada por este Tribunal, com melhor justiça material e correção processual.
Ante o exposto, manifesto-me pela aprovação do acórdão que ora submeto à apreciação deste Colegiado.

Proposta de Deliberação Complementar
Na sessão da 1ª Câmara de 15/8/2017, o Ministro Walton de Alencar Rodrigues, na fase de discussão, pediu vista do
presente processo, com fulcro no art. 112 do RI/TCU.
Por sua vez, na sessão do dia 27/8/2019, com base no art. 119 do RI/TCU, o processo voltou à discussão, mas a votação
foi suspensa, em função do pedido de vista formulado pelo Ministro Benjamin Zymler, 2º revisor.
5. O primeiro revisor apresentou voto propondo julgar irregulares as contas do Sr. Telmo Guimarães Santos, condenarlhe em débito pela totalidade dos recursos federais repassados ao município de Japoatã/SE para execução do convênio MTur
242/2010 e aplicar multa ao responsável.
6. Considera que “por imposição do termo de convenial e da legislação vigente, somente poderiam receber em nome dos
artistas o intermediário ou representante a quem tivesse sido conferido contrato de exclusividade com abrangência espacial e
temporal que excedesse a data e localidade do evento, a nota fiscal emitida pela empresa Ítalo Som e Equipamentos Ltda. não se
preta a comprovar o nexo de causalidade entre os recursos federais repassados e as apresentações eventualmente realizadas.”
7. Ressalta ainda que a empresa Ítalo Som e Equipamentos deveria ter sido responsabilizada em solidariedade com o exgestor do convênio pelo débito imputado nesta TCE, tendo em vista que comprovadamente recebeu o montante em sua conta
bancária.
8. O Ministro Benjamin Zymler, atuando como 2º revisor, disponibilizou declaração de voto na qual acompanha as
proposições do 1º revisor, cabendo destacar:
“... Dessa forma, observa-se a ausência de nexo de causalidade entre os recursos federais e as despesas, face à ausência
de comprovantes do efetivo recebimento dos cachês pelos artistas. No contexto dos autos, embora os shows possam de fato terem
ocorrido, não está demonstrado que foram custeados com os valores repassados pelo convênio em apreço. Neste ponto, convém
ressaltar o pacífico entendimento deste Tribunal no sentido de que compete ao gestor a comprovação da boa e regular aplicação
do montante oriundo dos cofres federais (Acórdãos 1.577/2014-2ª Câmara, 6.716/2015-1ª Câmara, 9.254/2015-2ª Câmara,
9.820/2015-2ª Câmara e 659/2016-2ª Câmara, dentre muitos outros).”
II
9. Posteriormente ao contexto em que esta TCE foi instaurada e instruída neste Tribunal, os os debates e decisões em
torno da temática dos convênios de apoio a eventos festivos do MTur evoluíram, a exemplo das discussões havidas nos acórdãos
1435/2017 e 936/2019, ambos TCU-Plenário, bem como na 1ª Câmara, quando da análise do processo TC 033.688/2015-0, que
culminou na prolação do acórdão 1758/2018-TCU-1ª Câmara.
10. Nesse último processo, trouxe ao Colegiado o resultado de diligências as quais determinei que fossem promovidas
ao MTur, em março de 2017, sobre a existência de avaliação dos preços de mercado das contratações propostas nos planos de
trabalho dos convênios. Respondeu o ministério que “não há documentação indicativa da análise de custo”. Diante dessa
afirmação, contrária ao que até então se dizia nos autos, formou-se um novo cenário: fortes indícios de fraude e de ocorrência de
dano ao erário por superfaturamento.
11. Desse modo, no processo que ora retorna ao Colegiado, minha posição sobre o tema, dada a evolução relatada e os
novos elementos coligidos, não mais está refletida na proposta de deliberação original, sobre a qual se debruçou e se manifestou
o eminente revisor.
12. Para melhor decisão, entendo que se fazem necessárias novas diligências, realização de citações complementares e
reinstrução do processo, para posterior reapresentação e deliberação nesta 1ª Câmara, a exemplo das providências que adotei nos
processos TC 032.815/2015-8 (acórdão 15736/2018), TC 033.049/2015-7 (acórdão 15737/2018) e TC 033.490/2015-5 (acórdão
15738/2018).
13. Por fim, registro que, por meio de diligência de meu gabinete junto à Assessoria Especial de Controle Interno do
Ministério do Turismo (AECI/MTur), objetivemos cópia da carta de exclusividade da banda “a Nairê”, juntada à peça 31 (citada
nos documentos da prestação de contas do convênio, mas até então não integrante deste processo).
Diante do exposto, manifesto-me pela aprovação do acórdão que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 445/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 028.743/2015-6.
1.1. Apenso: 034.638/2016-4
2. Grupo II – Classe II – Assunto: Tomada de Contas Especial.
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Ministério do Turismo (Mtur).
3.2. Responsável: Telmo Guimarães Santos (022.257.945-53).
4. Entidade: Município de Japoatã/SE.
5. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
5.1. 1º Revisor: Ministro Walton Alencar Rodrigues.
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5.2. 2º Revisor: Ministro Benjamin Zymler.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo em Sergipe (Secex-SE).
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em razão
da não aprovação da prestação de contas, tendo em vista a ausência de contrato de exclusividade junto aos artistas, com
impugnação total dos recursos repassados pelo órgão por força do convênio CV 0242/2010 (Siconv 732848), que tinha como
objeto a realização da “12ª Micareta de Japoatã”.
ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ante as razões expostas na
proposta de deliberação complementar do relator, e com fundamento nos arts. 116, § 1º, 119, § 4º e 201, § 1º, todos do RI/TCU,
em converter o julgamento em medida saneadora e restituir os autos ao relator para que promova o detalhamento das diligências
e/ou citações complementares que se fizerem necessárias.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0445-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente e 1º Revisor), Benjamin Zymler (2º Revisor), Bruno
Dantas e Vital do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira (Relator).

GRUPO II – CLASSE II – 1ª Câmara
TC 006.065/2016-3.
Natureza: Tomada de Contas Especial.
Entidade: Hospital Federal do Andaraí.
Responsáveis: Anabete Gomes (CPF 345.544.917-49), Camila Silva Chedid (CPF 114.104.447-16), Dásio Lopes Simões
(CPF 634.308.947-00), Elizabeth Ayres Eisenman (CPF 021.105.077-64), Ferlim Serviços Técnicos Ltda. (CNPJ
42.116.376/0001-06), Lia Lucia Baptista dos Santos (CPF 375.021.077-20) e Paulo Eduardo de Oliveira Júnior (CPF
032.140.846-23).
Representação legal:
Jaques Fernando Reolon (22.885/OAB-DF) e outros, representando a Sra. Lia Lucia Baptista dos Santos;
Andrelino Lemos Filho (303.590/OAB-SP) e outros, representando a empresa Ferlim Serviços Técnicos Ltda.;
André Andrade Viz (57.863/OAB-RJ) e outros, representando o Sr. Dásio Lopes Simões;
Roberto Moreno de Melo (138.260/OAB-RJ) e outros, representando a Sra. Camila Silva Chedid.
Sustentação oral: Roberto Moreno de Melo (OAB/RJ 138.260), representando a Sra. Camila Silva Chedid.
SUMÁRIO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONTRATO FIRMADO PELO HOSPITAL FEDERAL DO
ANDARAÍ – HFA E PELA EMPRESA FERLIM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. SERVIÇOS DE LAVANDERIA DE
ROUPAS HOSPITALARES. INDÍCIOS DE SOBREPREÇO IDENTIFICADOS. CITAÇÕES. ALEGAÇÕES DE DEFESA
ACOLHIDAS PARCIALMENTE. RESPONSABILIZAÇÃO INDEVIDA DE UMA DAS PESSOAS REGULARMENTE
CITADAS. ABATIMENTO DE GLOSA EFETUADA PELO HOSPITAL. DÉBITO REMANESCENTE DE PEQUENA
MONTA E DIFÍCIL QUANTIFICAÇÃO. CONTAS JULGADAS REGULARES COM RESSALVAS. APENSAMENTO ÀS
CONTAS DO HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAÍ REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2013. AUTUAÇÃO DE
PROCESSO APARTADO PARA DAR CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ACÓRDÃO 540/2016 – 1ª CÃMARA.
RELATÓRIO
Cuidam os autos de tomada de contas especial referente a irregularidades verificadas no Contrato 77/2006 (peça 1, p. 50
a 58), firmado pelo Hospital Federal do Andaraí - HFA e pela empresa Ferlim Serviços Técnicos Ltda., visando à prestação de
serviços de lavanderia de roupas hospitalares processadas, compreendendo coleta, lavagem, desinfecção e distribuição, além do
fornecimento da mão de obra específica para cada função.
2. A presente tomada de contas especial foi instaurada por determinação deste Tribunal, expressa no subitem 1.7.3.4 do
Acórdão 540/2016 – 1ª Câmara (peça 9), proferido no julgamento da prestação de contas do Hospital Federal do Andaraí – HFA
(TC 019.660/2014-6), referente ao exercício de 2013, verbis:
“1.7.3. determinar a formação de processo apartado, com natureza de tomada de contas especial, para cada um dos
seguintes contratos em que foram apontados indícios de sobrepreço:
(...)
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1.7.3.4. Contrato 77/2006, firmado com a empresa Ferlim Serviços Técnicos Ltda.;”
3. A unidade técnica apresentou o seguinte histórico dos fatos apurados nestes autos:
a) em 2006, a gestão do HFA encontrava-se a cargo do Instituto Nacional de Traumatologia - Into, por força do disposto
no art. 3º da Portaria GM/MS 1.271/2005. Assim sendo, coube a esse instituto realizar o Pregão Eletrônico 92/2006, cujo objeto
compreendia os serviços de lavanderia, camareira e rouparia. Essas atividades seriam executadas por 55 profissionais;
b) o modelo adotado na mencionada contratação previu que o respectivo pagamento seria por quilograma de roupa
lavada. Em princípio, seria dispendido o valor mensal proposto pela futura contratada, o que teria por base uma demanda mensal
de 60.000 kg;
c) em 2011, esse modelo foi criticado pela Controladoria Geral da União - CGU, uma vez que a “inclusão do serviço de
camareiras no Contrato n. 77/2006 não foi adequada, uma vez que os serviços são faturados por kg/mês, com variações ao
longo da execução contratual, enquanto o quantitativo de camareiras é fixo”. Assim sendo, o órgão de controle interno salientou
que não era razoável que “os custos desse item de serviço estejam inseridos no valor do quilograma de roupa lavada” (Relatório
de Demandas Especiais 00190.010225/2011-45 - peça 74, p. 373);
d) cabe salientar que, em 2013, o Hospital Federal Cardoso Fontes – HFCF instaurou procedimento licitatório (processo
administrativo 33407.008091/2013-31), visando realizar uma contratação nos mesmos moldes questionados dois anos antes pela
CGU. Naquela oportunidade, seriam englobados em um só objeto a prestação de serviços continuados com mão-de-obra
exclusiva (pertinentes às atribuições do setor de rouparia do hospital, que congregam, entre outros a coleta de roupa suja no setor
de expurgo da unidade e a distribuição da roupa limpa nos diversos setores do nosocômio) e de serviços continuados sem mãode-obra exclusiva, que compreendem, entre outras atividades, o transporte de roupa suja para as dependências da contratada, a
lavagem de roupas e o transporte de roupa limpa da lavanderia para o hospital e a entrega da roupa limpa à rouparia da unidade;
e) a consultoria jurídica questionou em duas oportunidades (peças 52, p. 33 a 45, e 66 do TC 014.935/2017-1) a
modelagem pretendida pelo HFCF. Sopesadas as características peculiares das contratações, com e sem dedicação exclusiva de
mão-de-obra, considerou-se inviável agrupar tais serviços em um mesmo contrato;
f) a empresa Ferlim, vencedora do certame promovido pelo Hospital Federal do Andaraí, firmou o Contrato 77/2006
(peça 1, p. 50 a 58), no qual constava, conforme discriminado na proposta comercial integrante do contrato (peça 1, p. 46 a 49),
que seriam pagos mensalmente R$ 231.000,00 (duzentos e trinta e um mil reais), correspondentes a R$ 3,85/kg;
g) a vigência do referido contrato foi prorrogada até 3/6/2012, por meio da celebração de termos aditivos (peça 1, p. 65
a 67, 73 a 76, 77 a 80, 82 a 85, 101 a 104 e 117 a 120). Além disso, a empresa Ferlim prestou serviços, sem a devida cobertura
contratual, até 31/5/2013;
h) a repactuação do valor do contrato foi submetida aos setores pertinentes do Into (peça 1, p. 68 e 69) e formalizada por
meio do 2º Termo Aditivo (peça 1, p. 70 a 72), assinado em 7/5/2008, no qual foi ajustado que seriam pagos mensalmente
R$ 246.000,00 (duzentos e quarenta e seis mil reais), equivalentes R$ 4,10/kg;
i) após a celebração do 2º Termo Aditivo, a responsabilidade pela condução dessa contratação passou a ser do próprio
hospital, já que o referido ajuste, além de propiciar a repactuação dos valores contratuais, promoveu a sub-rogação de direitos e
obrigações. Cabe lembrar que, naquela época, o HFA havia recuperado sua autonomia gerencial por força do disposto na Portaria
GM/MS 187, de 30/1/2008;
j) em 2011, a Controladoria Geral da União realizou o trabalho referido no item “c” acima, tendo identificado sobrepreço
de R$ 0,90 no valor do quilograma de roupa lavada, o que gerava um prejuízo mensal de R$ 53.879,90 (cinquenta e três mil
oitocentos e setenta e nove reais e noventa centavos) e anual de R$ 646.558,80 (seiscentos e quarenta e seis mil quinhentos e
cinquenta e oito reais e oitenta centavos). Diante disso, a CGU recomendou que o HFA adotasse providências para ajustar o
preço cobrado ao de mercado, obter o ressarcimento dos danos verificados e apurar responsabilidades pelo ocorrido;
k) para possibilitar a comparação com os valores de referência disponibilizados nos estudos efetuados pelo CadTerc Estudos Técnicos de Serviços Terceirizados (www.cadterc.sp.gov.br), a CGU expurgou do valor mensal avençado a importância
“correspondente aos 44 postos de camareiras/auxiliares de rouparia, encontrando o valor mensal de R$ 178.679,90, o qual
dividido pelo total de quilogramas estimados por mês apresenta o preço unitário de R$ 2,98 por quilograma”, conforme
explicitado no quadro de apuração de prejuízo apresentado no referido relatório (peça 74, p. 372 e 373), reproduzido abaixo:
Item de análise
Valor mensal estimado
Valor mensal Camareiras/ aux. Rouparia
Diferença
Preço por kg após exclusão
Preço de referência por Kg
Sobrepreço por Kg
Sobrepreço mensal
Prejuízo Potencial de jan/2011 a dez/2011

Valor (R$)
246.000,00
67.320,10
178.679,90
2,98
2,08
0,90
53.879,90
646.558,80

l) em 2012, foi realizado o pregão de registro de preços 25/2012, visando à contratação dos serviços anteriormente
prestados pela Ferlim. Dessa licitação resultou a ata de registro de preços 46 (peça 1, p. 257 a 264), datada de 3/12/2012, a qual
deu suporte para a celebração, no dia 1º/6/2013, do Contrato 4/2013 (peça 1, p. 323 a 350), firmado com a empresa Lido Serviços
Gerais Ltda. – ME;
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m) essa contratação foi unilateralmente rescindida pelo HFA, no fim de 2013, sem a concessão de possibilidade para
que os participantes do certame em tela assumissem o objeto remanescente do contrato extinto;
n) ainda em 2013, o HFA promoveu, com base na constatação da CGU quanto à existência de sobrepreço no valor
cobrado pela Ferlim, glosa no valor de R$ 135.534,08 (cento e trinta e cinco mil quinhentos e trinta e quatro reais e oito centavos),
incidente na fatura de fevereiro de 2013, paga em 31/5/2013 (peça 3, p. 484 a 486). Essa quantia corresponderia ao que foi pago
a maior à referida contratada, no âmbito do Contrato 77/2006, no período de janeiro a dezembro de 2011; e
o) efetuada a rescisão do contrato com a empresa Lido, o HFA contratou, emergencialmente, na data de 13/12/2013, e
por meio de dois contratos distintos, um para prestação dos serviços de lavanderia (contrato 12/2013, peça 2, p. 64 a 88) e outro
para supri-lo das funções específicas necessárias para a operação do setor de rouparia do hospital (contrato 11/2013, peça 2, p.
42 a 63), a empresa Felimpe Higienização em Têxteis e Serviços Técnicos Ltda. Nesse contrato, foi especificado o valor de
R$ 2,47/kg de roupa lavada.
4. Em seguida, a unidade técnica esclareceu que:
a) a inspeção saneadora das contas de 2013 da UFRJ tratou, em item específico do seu relatório (peça 5, p. 40 a 53), da
aferição da economicidade do Contrato 77/2006. Naquela oportunidade, foi reiterado o superfaturamento anteriormente apontado
pela CGU. Cabe salientar que foi ampliado o expurgo realizado para possibilitar a comparação do preço praticado no contrato
em questão com o de referência da CadTerc;
b) a equipe da inspeção decidiu que o expurgo deveria alcançar todos os 55 prestadores de serviço constantes da proposta
comercial da Ferlim, o que ensejou a fixação desse valor em R$ 77.569,16 (setenta e sete mil quinhentos e sessenta e nove reais
e dezesseis centavos). Essa dedução foi aplicada em cada fatura emitida ao longo dos exercícios de 2011 a 2013 (processos de
pagamento nas peças 2, p. 125 a 464, 3 e 4, p. 1 a 194), sendo o resultado dividido pelas respectivas quantidades de roupa lavada
a cada mês, obtendo-se assim os correspondentes preços efetivos por quilograma de roupa lavada mensalmente. Tais preços
variaram de R$ 2,51 a R$ 2,81, em 2011 e 2012, e entre R$ 2,49 a R$ 2,64, em 2013.
c) foi então calculado, considerando como valor de mercado do quilograma lavado o divulgado no CadTerc (R$ 2,08
em 2011, R$ 2,20 em 2012 e R$ 2,39 em 2013), o superfaturamento havido mês a mês nos anos de 2011 a 2013;
d) consoante demonstrado nas tabelas consolidadoras de débito (quadros 49 e 50 do relatório de inspeção - peça 5, p.
46), foram registrados os seguintes danos ao erário, em valores históricos:
- em 2011: R$ 348.358,45 (trezentos e quarenta e oito mil trezentos e cinquenta e oito reais e quarenta e cinco centavos);
- em 2012: R$ 459.022,54 (quatrocentos e cinquenta e nove mil vinte e dois reais e cinquenta e quatro centavos); e
- em 2013: R$ 57.764,25 (cinquenta e sete mil setecentos e sessenta e quatro reais e vinte e cinco centavos).
e) as responsabilidades pelas irregularidades sob comento recaíram sobre a empresa e sobre o dirigente máximo do HFA
no período de 2011 até o término da prestação dos serviços pela Ferlim no âmbito do Contrato 77/2016. Os agentes do Into que
se pronunciaram, quando da celebração do 2º Termo Aditivo, quanto à adequação dos valores repactuados aos preços praticados
no mercado foram responsabilizados especificamente pelos débitos pertinentes à execução contratual no exercício de 2011 até o
mês de novembro. Já quanto aos danos relativos ao período restante da execução do contrato, a responsabilização recaiu sobre
os agentes do HFA que se manifestaram, na fase de apreciação do 7º Termo Aditivo, celebrado em 2/12/2011, quanto à referida
adequabilidade dos preços cobrados nesse contrato. A identificação de todos esses gestores segue abaixo:
- no âmbito do Instituto Nacional de Traumatologia: Sras. Lia Lúcia Baptista dos Santos (CPF 375.021.077-20),
responsável pela Área de Contabilidade; Elisabeth Ayres Eisenman (CPF 021.105.077-64), Gerente da Área de Contratos; e
Anabete Gomes (CPF 345.544.917-49), Chefe da Divisão de Suprimentos Substituta; e
- no âmbito do Hospital Federal do Andaraí: Sr. Paulo Eduardo de Oliveira Junior (CPF 032.140.846-23), Coordenador
de Administração; Sra. Camila Silva Chedid (CPF 114.104.447-16), Chefe do Setor de Controle e Contratos; e Sr. Dásio Lopes
Simões (CPF 634.308.947-00), Diretor Geral;
f) foi proposta, na instrução de peça 12, a citação dos arrolados nesta TCE. Os débitos impostos aos responsáveis
consideraram o abatimento propiciado pela glosa na fatura paga em 31/5/2013, apropriando, de forma dedutiva, no mês
correspondente à ocorrência do superfaturamento, a respectiva parcela apurada pelo próprio HFA no quadro de peça 3, p. 482;
g) a tabela abaixo ilustra o abatimento realizado na instrução anterior:
Mês

Data de
Pagamento
4/4/2011

1
fev/201

11/4/201
1

mar/201

abr/201

27/5/201
1

48
(peça 2, p. 139)
2011OB80053
3
(peça 2, p. 157)
2011OB80066

2/5/2011

1

1

Valor
Original

2011OB80004

jan/201

1

Documento

3
(peça 2, p. 176)
2011OB80078
7
(peça 2, p. 191)

31.444,0
4
17.203,9
3
28.048,3
2
25.722,4
7

Valor
Abatido
4.492,18

0,00

1.096,46

0,00

Valor
do Débito
26.951,8
6
17.203,9
3
26.951,8
6
25.722,4
7
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Mês

Data de
Pagamento

mai/201
1

28/7/201
1

jun/201

jul/2011

25/8/201
1

ago/201
1

30/9/201
1

set/201
1

28/11/20
11

out/201
1

1/12/201
1

nov/201

dez/201

1/2/2012

jan/201

10/4/201
2

fev/201

3/4/2012

2
mar/201
2

10/5/201
2

abr/201
2

29/5/201
2

mai/201
2

23/7/201
2

jun/201

1/8/2012

2
jun/201

1/8/2012
11/9/201
2

ago/201
2

8/10/201
2

ago/201
2

8/10/201
2

set/201
2

0
(peça 2, p. 239)
2011OB80174
0
(peça 2, p. 257)
2011OB80189
9
(peça 2, p. 274)
2011OB80206
1

2

9
(peça 2, p. 398)
2012OB80078

23/11/20
12

Valor
Abatido

39.395,2
3
35.880,0

41.813,3

14.861,5

41.747,9

14.796,0

48.230,5

21.287,7

46.140,1

19.188,3

53.480,4

0

26.942,8
6

3

4

26.951,8
6

2

9

26.951,8
6

6

8

26.951,8
6

1

2

26.951,8
6

11.920,6
7

7

26.951,8
6

8.928,20

38.872,5
3

Valor
do Débito

12.443,3
7

6

26.951,8
6

26.528,5
8

26.951,8
6

36.430,8
(peça 2, p. 423)
2012OB80070

4

(peça 2, p. 462)
2012OB80107

7

(peça 3, p. 18)
2012OB80121

2

(peça 3, p. 40)
2012OB80161

6

(peça 3, p. 63)
2012OB80163

4

8

36.430,8
0,00

4

0,00

7

0,00

2

0,00

6

0,00

4

33.865,3

7

33.865,3

21.042,0

8

21.042,0

34.863,5

7

34.863,5

36.430,8

36.430,8

2
(peça 3, p. 119)
2012OB80163

2
jul/2012

(peça 2, p. 223)
2011OB80146

(peça 2, p. 306)
2012OB80017

1

2

2

(peça 2, p. 289)
2012OB80019
1/2/2012

1

Valor
Original

2011OB80123
0
(peça 2, p. 208)
2011OB80129

4/8/2011

1

Documento

2.113,73

1

0,00

2.113,73

35.938,4
(peça 3, p. 181)
2012OB80194

5

(peça 3, p. 236)
2012OB80206

3

(peça 3, p. 260)
2012OB80207

4

0

35.938,4
0,00

5

0,00

3

0,00

4

25.326,6

1

25.326,6

36.430,8

36.430,8

0
(peça 3, p. 302)
2012OB80230

2.447,78

2

0,00

2.447,78

36.430,8
(peça 3, p. 335)

4

36.430,8
0,00

4
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Mês

Data de
Pagamento

out/201
2

12/12/20
12

nov/201
2

20/12/20
12

dez/201
2

25/3/201
3

jan/201

6/3/2013

3
fev/201
3

31/5/201
3

mar/201

abr/201

4/7/2013

3
mai/201
3

Valor
Original

31/7/201
3

Valor
Abatido

Valor
do Débito

2012OB80243
8

34.965,9
(peça 3, p. 364)
2012OB80246

6

(peça 3, p. 393)
2013OB80035

5

(peça 3, p. 427)
2013OB80027

7

(peça 3, p. 451)
2013OB80083

1

9

34.965,9
0,00

6

0,00

5

0,00

7

0,00

1

23.115,0

9

23.115,0

20.605,1

0

20.605,1

13.391,0

13.391,0

2
(peça 3, p. 486)
2013OB80085

3/6/2013

3

Documento

4.723,83

1

0,00

4.723,83

15.882,2
(peça 4, p. 161)
2013OB80113

8

(peça 4, p. 178)
2013OB80125

4

(peça 4, p. 192)

9

0

15.882,2
0,00

8

0,00

4

0,00

9

12.139,2

0

12.139,2

11.627,8

11.627,8

h) a citação dos responsáveis arrolados nesta TCE foi devidamente autorizada, por meio de despacho do Ministro-Relator
(peça 14), tendo sido concretizada por intermédio dos ofícios de peças 22, 24, 26, 28, 30, 32 e 34;
i) todos os responsáveis responderam aos ofícios citatórios, ainda que para requerer dilação de prazo, situação das Sras.
Lia Lúcia Baptista dos Santos e Anabete Gomes. Contudo, a unidade técnica, em nova instrução (peça 81), constatou que a
apuração do débito constante das citações não foi feita de forma correta. Afinal, apesar de a glosa só ter ocorrido em 31/5/2013,
as parcelas que a compuseram foram levadas com seu valor histórico para abater os respectivos superfaturamentos ocorridos nos
meses de 2011. Em outras palavras, considerou-se que o abatimento foi contemporâneo ao superfaturamento, o que de fato não
ocorreu. Com isso, essas parcelas dedutivas foram superestimadas, favorecendo assim os responsáveis em detrimento do justo
ressarcimento ao erário;
j) o procedimento correto seria lançar o valor integral da glosa como ressarcimento na data em que ela foi efetivada,
qual seja, 31/5/2013. Ademais, considerando que a restituição em tela abarca também o mês de dezembro de 2011, por cujo
débito respondem responsáveis distintos daqueles que o fazem pelos demais meses de 2011, é necessário dividir essa glosa. Para
tanto, deve ser atualizada, para a data em que efetivamente a glosa ocorreu, 31/5/2012, a parcela dela, no valor de R$ 26.528,58
(vinte e seis mil quinhentos e vinte e oito reais e cinquenta e oito centavos), correspondente à fatura do mês de dezembro de
2011, paga em 1/2/2012. Efetuada a atualização, conforme demonstrativo de peça 77, obtém-se o valor de R$ 28.619,03 (vinte
e oito mil seiscentos e dezenove reais e três centavos), o qual será considerado como ressarcimento, realizado na data de
31/5/2013, pertinente aos débitos ocasionados pelos superfaturamentos havidos nas faturas de dezembro/2011 a maio/2013 do
Contrato 77/2015. Por sua vez, o valor restante da glosa será considerado como ressarcimento, ocorrido em 31/5/2013, dos
débitos causados pelos superfaturamentos perpetrados nas faturas de janeiro a novembro de 2011. As tabelas abaixo apresentam
a apuração dos débitos com os ajustes mencionados:
- Débitos por superfaturamento no período de janeiro a novembro de 2011:
Data
4/4/2011
11/4/2011
2/5/2011
27/5/2011
28/7/2011
4/8/2011
25/8/2011
30/9/2011
28/11/2011
1/12/2011

Valor (R$)
31.444,04
17.203,93
28.048,32
25.722,47
39.395,23
35.880,06
38.872,53
41.813,37
41.747,92
48.230,58

Tipo
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
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Data
Valor (R$)
Tipo
1/2/2012
46.140,19
D
31/5/2013
106.915,05
C
- Débitos por superfaturamento no período de dezembro 2011 a maio de 2013:
Data
1/2/2012
10/4/2012
3/4/2012
10/5/2012
29/5/2012
23/7/2012
1/8/2012
1/8/2012
11/9/2012
8/10/2012
8/10/2012
23/11/2012
12/12/2012
20/12/2012
25/3/2013
6/3/2013
31/5/2013
31/5/2013
3/6/2013
4/7/2013
31/7/2013

Valor (R$)
53.480,44
36.430,84
33.865,37
21.042,02
34.863,56
36.430,84
2.113,73
35.938,45
25.326,63
36.430,84
2.447,78
36.430,84
34.965,96
23.115,05
20.605,17
13.391,01
4.723,83
28.619,03
15.882,28
12.139,24
11.627,89

Tipo
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
C
D
D
D

k) considerando que a necessária correção do valor do débito seria prejudicial aos citados, a unidade técnica propôs a
realização de nova rodada de citações, a qual, após ser autorizada pelo Ministro Relator (peça 83), foi realizada por meio dos
ofícios constantes das peças 91 (empresa Ferlim Serviços Técnicos Ltda.), 92 (Sr. Dásio Lopes Simões), 93 (Sr. Paulo Eduardo
de Oliveira Júnior), 94 (Sra. Anabete Gomes), 95 (Sra. Camila Silva Chedid), 96 (Sra. Lia Lucia Baptista dos Santos) e 97 (Sra.
Elisabeth Aires Eisenman).
5. Em seguida, o auditor analisou as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis (peças 104, 109, 106, 117/118,
119, 121 e 122), tendo destacado que:
5.1. Empresa Ferlim Serviços Técnicos Ltda.: foi responsabilizada por ter recebido pagamentos superfaturados,
referentes a serviços prestados no período de dezembro de 2011 a maio de 2013, no âmbito do Contrato HFA 77/2006.
Apresentou tempestivamente alegações de defesa (peças 53, 57 e 109), tendo afirmado que:
a) “agiu com completa lisura, honrando o contrato entabulado em sua exatidão, de modo que jamais agiu com o fim de
causar danos ao erário ou de obter vantagens indevidas não previstas no contrato que celebrou com o HFA”;
b) a majoração da dívida, que ensejou o novo chamamento aos autos, foi equivocada. A elevação implementada no valor
do débito configura reformatio in pejus, que é amplamente vedado pelo TCU, como se observa nos Acórdãos 3.363/2010 –
Plenário e 6.448/2014 - 2a Câmara, ambos relatados pelo Ministro Benjamin Zymler;
c) a “Lei 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal”, garante, em
seu art. 65, parágrafo único, a non reformatio in pejus. Traz a lume, por fim, decisão proferida pelo STJ, quando do julgamento
do RMS 21.981/RJ, no “sentido de que não é possível a reformatio in pejus”;
d) rememorou a cronologia das alterações contratuais havidas para demonstrar que “desde maio de 2008 não houve
qualquer alteração/repactuação do preço referente ao Contrato 77/2006”. Considera que tal circunstância possibilita antever a
“impropriedade e a infundada acusação que se imputa à Defendente” quanto ao “superfaturamento nos preços dos serviços
realizados entre os anos de 2011/2013”;
e) refutou o referencial utilizado para apurar o suposto sobrepreço, já que tal referencial toma “por base valores
completamente fora da realidade da cidade do Rio de Janeiro, uma vez que os critérios utilizados têm por base dados do Estado
de São Paulo”;
f) salientou que a regulação ambiental do setor de lavanderia hospitalar em São Paulo não se compara com aquelas
vigentes no Município e no Estado do Rio de Janeiro, que são muito mais restritivas. Por exemplo, no Rio de Janeiro são proibidas
a captação própria de água e a queima de lenha nas caldeiras das lavanderias industriais, o que enseja a prática de preços
diferenciadas em relação a São Paulo;
g) invocou a utilização do chamado “método de limitação do preço global”, aplicável, segundo o posicionamento
constante do Acórdão 3.650/2013 – Plenário, relatado pela Ministra Ana Arraes, ao caso vertente. Em conformidade com esse
método, o “sobrepreço deve ser apurado considerando o preço global do contrato”, admitindo-se uma “compensação entre
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preços superiores de alguns itens com os preços inferiores de outros, sendo suficiente que o preço global do contrato esteja de
acordo com o paradigma de mercado adotado”;
h) rejeitou a adoção do valor praticado no Contrato 4/2013, firmado pelo Hospital Federal do Andaraí e pela empresa
Lido Serviços Gerais Ltda., como um referencial adequado para verificar a justeza do preço praticado no âmbito do contrato
77/2006. Alegou que o preço ofertado pela mencionada empresa seria inexequível, o que seria comprovado pelo desinteresse
dos licitantes remanescentes do certame que deu origem a esse contrato em assumir a contratação após a desistência dessa
empresa, ocorrida logo no início da vigência contratual, sob a alegação de impossibilidade econômica e financeira de honrar o
acordado;
i) por outro lado, considerou aceitáveis os valores pertinentes aos contratos 11/2013 e 12/2013, celebrados visando à
“execução destes mesmos serviços no âmbito do HFA”, tendo frisado que o TCU não questionou a economicidade deles.
Acrescentou que, se forem considerados os preços praticados nesses contratos, “se concluirá, de forma inequívoca, que não
houve o alegado ‘sobrepreço’ apontado nesta TCE”;
j) visando fundamentar essa conclusão, a empresa asseverou que:
- o contrato 77/2006 previu que 55 profissionais desempenhariam funções específicas e 60.000 kg de roupas seriam
lavadas mensalmente, segundo os preços acordados nos contratos 11/2013 e 12/2013;
- o contrato 11/2013, celebrado com a Felimpe, previu um pagamento mensal de R$ 158.000,00 (cento e cinquenta e
oito mil reais) como contrapartida ao fornecimento de 60 (sessenta) funcionários. Logo, se o referido contrato tivesse estabelecido
a utilização de 55 (cinquenta e cinco) profissionais, ele atingiria o montante mensal de R$ 144.833,00 (cento e quarenta e quatro
mil oitocentos e trinta e três reais);
- o valor mensal fixado no Contrato 12/2013 era de R$ 172.900,00 (cento e setenta e dois mil e novecentos reais), para
um total previsto de 70.000 kg/mês de roupa lavada. Assim sendo, esse montante mensal seria de R$ 148.200,00 (cento e
quarenta e oito mil e duzentos reais), caso a estimativa fosse de 60.000 kg/mês; e
- somados os resultados obtidos, o valor encontrado, R$ 293.033,00 (duzentos e noventa e três mil trinta e três reais),
supera em muito os “R$ 246.000,00 (duzentos e quarenta e seis mil reais) ao mês para a remuneração do objeto do Contrato
77/2006, agora contestado nesta TCE”, o que atesta “a inexistência do alegado ‘sobrepreço’ do Contrato 77/2006”;
k) considerou que os expurgos realizados, “valores referentes ao fornecimento de 55 (cinquenta e cinco) funcionários,
equivalente ao montante mensal de R$ 77.569,16”, para possibilitar o uso do CadTerc como paradigma de preços, limitaram-se
aos custos diretos, quando também deveriam englobar o BDI (taxa de administração, lucro e tributos). Pleiteia, assim, que o
referido expurgo seja fixado no valor de R$ 110.612,78 (cento e dez mil seiscentos e doze reais e setenta e oito centavos),
conforme demonstrado no quadro abaixo:

2

D
5

DEMAIS COMPONENTES
Administração

8,76%

R$ 6.795,06

5

Lucro

8,00%

R$ 6.205,53

3

R$ 13.000,59

Subtotal (C2 + Demais componentes)
E

R$ 90.569,75
18,12

R$ 20.043,04

5

Tributos
ISS

5,00%

R$ 5.530,64

4

5

COFINS

7,60%

R$ 8.406,57

5

5

PIS

1,65%

R$ 1.825,11

6

5

IRPJ

1,20%

R$ 1.327,35

7

5

CSLL

2,67%

R$ 2.953,36

8

5

0,00%

R$ -

9
0

CPMF
6 Tributos
(ISS+COFINS+PIS+CSOCIAL+IRPJ+CPMF)
a Tributos (18,12%) = TO

%

100
b

Mão Obra+Insumos+Componentes=P0

c

PO: (1-TO)=P1

d
F

Valor dos Tributos (P1-P0)

R$ 20.043,04

VALOR TOTAL MENSAL

R$ 110.612,78

l) negou a existência de sobrepreço no seu contrato. Nesse sentido, aduziu que devem ser levados em consideração, para
efeito de “composição dos valores a serem expurgados”, os reajustes salariais previstos nas convenções coletivas de trabalho
firmadas nos meses de maio de 2010, 2011 e 2012 (peça 109, p. 51 a 73), “referentes ao fornecimento de 55 (cinquenta e cinco)
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funcionários”;
m) com base em planilhas juntadas a estes autos (peça 109, p. 75 a 80), nas quais foram calculados os valores a serem
expurgados considerando tanto o BDI como a incidência dos reajustes previstos nas convenções coletivas, defendeu que os
valores corretos a serem subtraídos dos valores mensais do contrato 77/2006 atingem R$ 135.285,55 (cento e trinta e cinco mil
duzentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), entre maio de 2010 e abril de 2011, R$ 147.389,39 (cento e
quarenta e sete mil trezentos e oitenta e nove reais e trinta e nove centavos), entre maio de 2011 e abril de 2012, e R$ 164.104,59
(cento e sessenta e quatro mil cento e quatro reais e cinquenta e nove centavos), de maio de 2012 até o término da prestação de
serviços;
n) afirmou que o valor do kg da roupa lavada sob a égide do contrato 77/2006, corretamente ajustado para permitir a
comparação com o referencial do CadTerc, ficaria abaixo dos valores paradigma (R$ 2,08 em 2011, R$ 2,20 em 2012 e R$ 2,39
em 2013), como se observa na tabela abaixo. Assim sendo, restaria desconfigurado o pretenso sobrepreço;
Extratos exemplificativos (com inclusão da coluna referente ao ano)
Valo
Mr

A
no

Valo
r

Men

ês
sal

Difere
nça

55
Func.

b)
(a)
(b)
Ja
221.2
135.
20 neirooooo
Ja 64,41 246.0 285,55 147. ,86
20 neiro Ja 00,00 218.0 389,39 164. ,61
20

11
12
13

neiro

91,63

104,59

Quant.
de
Preço
Preçopor kg após
Roupa por Mês (kg)
de Referência
(c = aExclusão (e = c/d)
(d)
(f)
85.978

53.966,93

1,59

2,08

98.610

60.000,00

1,64

2,20

53.987

53.193,08

1,01

2,39

,04

o) com fulcro nessas considerações, concluiu que, “sob qualquer ótica que se enfrente a questão posta nesta TCE, há
que se reconhecer que inexiste o “alegado ‘sobrepreço’, razão pela qual se impõe o acolhimento desta defesa”;
5.1.1. Análise pelo auditor da defesa apresentada pela empresa Ferlim Serviços Técnicos Ltda.
a) preliminarmente, afastou a alegação da defesa no sentido de que teria ocorrido reformatio in pejus. Afinal, a
majoração da dívida, decorrente da correta avaliação do débito e da consequente renovação da citação dos responsáveis, teve
lugar ainda no âmbito da instrução do feito, ou seja, antes que qualquer decisão de mérito fosse proferida nesta TCE;
b) segundo afirmou a responsável, o fato de o valor do contrato em questão ter permanecido vários exercícios sem
majoração deporia contra a caracterização do débito tratado nesta TCE. Ocorre que tal estabilidade de preços não leva
necessariamente à conclusão de que os valores cobrados pela Ferlim teriam se perfilhado aos de mercado;
c) importa notar que a vantagem buscada pela administração, ancorada num justo preço de mercado, é um conceito de
ordem objetiva. Com isso, ainda que determinada fornecedora demostre cabalmente que, no caso concreto, sua estrutura de custo
justifica o valor por ela cobrado, tal circunstância não poderá ser oponível à caracterização de sobrepreço ou superfaturamento
se efetivamente o valor ofertado ou cobrado destoar do praticado no mercado;
d) as objeções levantadas pela responsável acerca da legitimidade do emprego do CadTerc na apuração do débito
pertinente a contrato executado no Rio de Janeiro não invalidam o uso desse referencial no presente processo. Vale lembrar que
o TCU vem recorrendo com frequência a esse referencial, fruto de inovadora iniciativa do governo do Estado de São Paulo, sem
restringir o seu uso apenas a contratações ocorridas naquele estado. Nesse sentido, cumpre citar o seguinte trecho do relatório
que fundamentou o Acórdão 508/2018 – Plenário:
“Destaque-se que a fonte CadTerc é amplamente utilizada por esta Corte na determinação de preços referenciais de
transporte, refeição, limpeza, vigilância, entre outros serviços terceirizados. Como exemplo, citem-se os Acórdãos 2.050/2016
(1ª Câmara), 3.343/2015-P, 2.960/2015-P, 1.990/2015-P, 2.056/2012-P e 1.624/2009-P, entre outros.”
e) não surpreende, portanto, que a decisão que determinou a instauração desta TCE (Acórdão 540/2016 – 1ª Câmara) não
tenha levantado qualquer contraindicação ao uso do CadTerc como parâmetro válido para apurar o superfaturamento envolvendo
o contrato em questão;
f) ademais, as objeções que a defesa endereça à utilização desse referencial, centradas em questões de ordem geográficoeconômica, baseadas no fato de que ele se vale de fontes de dados de São Paulo, não do Rio de Janeiro, e na legislação ambiental,
que no Rio de Janeiro seria mais rigorosa, têm um cunho genérico e especulativo. De fato, não foram apresentados normativos
que comprovem a diferenciação alegada e o respectivo impacto na matriz de custos dos serviços de lavanderia industrial;
g) cumpre destacar que há muito mais pontos coincidentes que divergentes entre esses estados no que se refere aos
aspectos socioeconômicos. Por via de consequência, é de se esperar que as realidades mercadológicas vigentes neles sejam
semelhantes;
h) a observação da defesa quanto à indispensável prevalência, na apuração do débito nesta TCE, do “método de limitação
do preço global” não se presta a infirmar a forma como tal apuração foi realizada. Como se pode perceber a partir da descrição
da maneira como foram feitos os ajustes para possibilitar a comparação com o referencial CadTerc, houve a aplicação do
procedimento tido pela responsável como mais apropriado, visto que o preço global do contrato foi necessariamente considerado
como ponto de partida para a obtenção do valor considerado;
i) não merece guarida o alegado em relação ao insucesso do HFA em obter a prestação dos serviços em questão pelos
preços fixados no certame que deu origem ao contrato 4/2013. O fato de o preço paradigma utilizado nesta TCE se situar abaixo
do montante praticado naquele contrato não acarreta que eventual inexequibilidade dos valores estipulados naquela avença
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signifique a inviabilidade do que consta do CadTerc. Afinal, não se pode perder de vista que a questão da inexequibilidade diz
respeito à realidade de custos de uma determinada empresa, não guardando, portanto, relação intrínseca com o justo valor de
mercado que a administração está cingida a observar;
j) o desinteresse das demais participantes do certame em assumir o remanescente do contrato da Lido pode estar ligado
a uma mera estratégia de mercado ou mesmo, na pior das hipóteses, a uma ação conjunta denotando cartelização. A propósito,
isso não seria surpreendente, já que, conforme se verifica na peça 124, o Cade condenou, em 2016, diversas empresas do setor
de lavanderia hospitalar do Rio de Janeiro pela formação de cartel;
k) também não deve ser aceita a tentativa da defesa de utilizar como parâmetros de comparação os valores praticados
no âmbito das contratações emergenciais firmadas com a empresa Felimpe (contratos 11 e 12/2013). É sabido que contratações
dessa natureza, muitas vezes, preveem o pagamento de preços superiores aos que seriam estabelecidos com base em certames
competitivos. Ademais, o modo como foi realizada a comparação, com o emprego direto de regra de três simples, só seria
adequado se os objetos dos contratos das empresas Ferlim e Felimpe guardassem estrita semelhança, o que não ocorre. O da
Ferlim engloba, num só objeto, o fornecimento de mão-de-obra para funções específicas e a prestação propriamente dita dos
serviços de lavagem hospitalar, ao passo que os da Felimpe representam, na verdade, a divisão desse objeto em duas avenças
distintas;
l) cabe rechaçar a proposta da defendente de aplicar retroativamente os reajustes salarias fixados em convenções
coletivas de trabalho, uma vez que esse procedimento equivaleria a repactuar os termos contratuais, o que é uma prerrogativa do
contratante, no caso, o HFA. Além disso, o resultado prático do método de cálculo proposto pela empresa seria ampliar, de
maneira ficta, algo inalterável, qual seja, o valor efetivamente pago pelo HFA ao contratado;
m) a proposta no sentido de incluir o BDI na composição dos valores expurgados merece ser parcialmente acolhida. A
defesa tem razão ao criticar o fato de no expurgo só terem sido computados os custos diretos do plantel de funcionários alocados
no contrato não diretamente envolvidos nos serviços de lavagem. No entanto, discorda-se da forma como foi concebida a
apropriação do BDI, que foi obtido pela aplicação direta dos parâmetros (administração, lucro e tributos) definidos para a
totalidade dos serviços que compõem o objeto da contratação (lavagem de roupas propriamente dita e fornecimento de funções
específicas). Ocorre que, como as parcelas que integram o objeto são heterogêneas, não seria o mais adequado aplicar
linearmente, como foi feito pela defesa, os mencionados parâmetros para a definir o índice em questão;
n) é mais adequado promover essa apropriação de acordo com a proporção da parcela do objeto expurgada em relação
ao valor cheio do contrato, tudo em termos de custo direto. Tendo isso em conta e recorrendo à planilha de composição de custo
da Ferlim que começou a valer com a repactuação do contrato (peça 1, p. 61 a 63) e ao custo direto já calculado para o expurgo,
foi elaborado, visando uma apuração mais acertada do BDI, o quadro a seguir:
Custos Diretos do Contrato [1]

200.490,00

Custos Diretos Parcela Expurgada [2]

77.569,16

Proporção = [2]÷[1] (A)

0,39

BDI do Contrato (B)

74.288,80

BDI da Parcela Expurgada (AxB)

28.742,18

o) apropriado esse BDI, o novo valor da parcela expurgada passou a ser de R$ 106.311,34 (cento e seis mil trezentos e
onze reais e trinta e quatro centavos). Recalculando o valor do débito decorrente dos pagamentos ocorridos no exercício de 2013
e em alguns meses dos exercícios de 2011 e 2012, foram obtidas as quantias apresentadas nas tabelas abaixo:
- Débitos por superfaturamento no período de janeiro a novembro de 2011:
Data de Pagamento/Ocorrência

Valor

Original

Tipo

(R$)

4/4/2011

2.701,85

D

28/7/2011

10.653,05

D

4/8/2011

7.137,88

D

25/8/2011

10.130,35

D

30/9/2011

13.071,19

D

28/11/2011

13.005,74

D

1/12/2011

19.488,40

D

31/5/2013
106.915,05
Valor Atualizado com Juros em 15/5/2018
30.738,63
(peça 126)
- Débitos por superfaturamento no período de dezembro 2011 a maio de 2013

C
C
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Data de Pagamento/Ocorrência

Valor

Original

Tipo

(R$)

1/2/2012

17.398,01

D

1/2/2012

24.738,26

D

10/4/2012

7.688,66

D

3/4/2012

5.123,19

D

29/5/2012

6.121,38

D

23/7/2012

7.688,66

D

1/8/2012

10.070,50

D

8/10/2012

7.688,66

D

8/10/2012

516,61

D

23/11/2012

7.688,66

D

12/12/2012

6.223,78

D

31/5/2013

28.619,03

C

Valor Atualizado com Juros em 15/5/2018
(peça 127)

105.980,99

D

p) assim sendo, verifica-se que o valor do débito total deve ser R$ 75.242,36 (setenta e cinco mil duzentos e quarenta e
dois reais e trinta e seis centavos). Consequentemente, cabe acatar parcialmente as alegações de defesa;
5.2. Sr. Paulo Eduardo de Oliveira Júnior: foi responsabilizado porque, na condição de Coordenador de Administração
do HFA, manifestou-se favoravelmente à prorrogação da vigência do Contrato 77/2006, que ocorreu por meio da celebração do
7º Termo Aditivo à referida avença, apesar de o valor repactuado da avença superar os valores referenciais do CadTerc.
Apresentou defesa tempestiva, tendo alegado, em síntese, que:
a) inicialmente, destacou as alterações que logrou identificar entre a matriz de responsabilização que amparou a primeira
citação e a atual, que subsidiou sua nova citação;
b) afirmou que, da “leitura da Matriz de Responsabilização, pode-se inferir que pretende o Acusador fazer prevalecer
a teoria de que o Peticionário dolosamente teria procedido à prorrogação do Contrato 77/2006”, com o propósito de “causar
dano ao erário através da realização de pagamentos com sobrepreço à empresa Ferlim”. Insurgiu-se de forma categórica contra
tal inferência e assegurou que “os atos praticados durante o exercício da função de Coordenador de Administração do Hospital
Federal do Andaraí foram pautados por um comportamento ético, moral e legal”. Além disso, tais condutas “tiveram como
único objetivo, resguardar o direito Constitucional do acesso à saúde, através da manutenção dos serviços assistências
ofertados à população”;
c) participou da prorrogação ora questionada quando se encontrava no exercício do cargo havia 2 meses;
d) manifestou-se pela continuidade de um serviço essencial, sem que tenha sido concedido reajuste e devidamente
“amparado por pesquisa de preços realizada pelo Setor de Contratos da Unidade”. Aduziu que “referido ato administrativo já
foi objeto de análise dessa Corte de Contas (TC 019.511/2011-6), a qual, em sede recursal, deu provimento parcial a apelo seu
contra a imposição de multa determinada no Acórdão 2.149/2014 - 1a Câmara”. Assim sendo, afirmou ter sido afastada a
fundamentação da multa aplicada em decorrência da prorrogação em apreço. Nesse sentido, citou os seguintes trechos do voto
condutor do Acórdão 2.240/2015 – 1ª Câmara:
“11. No caso, divirjo unicamente da aplicação de multa ao Sr. Paulo Eduardo de Oliveira Júnior pela prorrogação
irregular do Contrato 77/2006, pois entendo que o curto período de tempo entre a data em que assumiu a função de Coordenador
de Administração do Hospital, em 24/9/2011, e dilação do ajuste, em 2/12/2011, pouco mais de dois meses, não se mostra
suficiente para configurar a mora culposa do agente na solução dos problemas que deram causa à irregularidade.
12. Nesse sentido, embora o recorrente tenha solicitado a prorrogação do contrato ao Diretor-Geral, compreendo que
a irregularidade não pode ser atribuída a ele, que estava há pouco tempo na função e, portanto, não deu causa a situação de
emergência que deu ensejo à prorrogação do ajuste ora questionada.
(...)
15. Quanto ao assunto, compreendo que não ficou demonstrada a negligência do Sr. Paulo Eduardo de Oliveira Júnior
pela dilação do Contrato 77/2006 em 2/12/2011, uma vez que, além do curto período de tempo que ele teve à disposição para
realizar o certame, o processo administrativo instaurado para a contratação dos serviços não se manteve parado durante o
período de sua gestão, conforme se verifica a partir do exame de seu histórico de tramitação.”
e) reconheceu que o mencionado processo analisou a prorrogação, não a existência de superfaturamento ou sobrepreço.
Aduziu que sua responsabilização nesta TCE decorreu da manifestação favorável à prorrogação extraordinária do contrato
77/2006. Em razão disso, concluiu que o referido pronunciamento “foi sim objeto de análise” e dela resultou o afastamento de
sua responsabilidade, visto que estava há pouco “tempo na função” e “praticou o ato em total boa fé, visando apenas a
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continuidade de um serviço indispensável às atividades assistenciais da unidade”;
f) com fulcro nessas considerações, afirmou que um novo “‘julgamento administrativo’ realizado com fundamento na
mesma conduta, ou seja, ‘ser favorável pela prorrogação do contrato 77/2006’, configuraria novo julgamento fundamentado
no mesmo fato”, violando assim o princípio da vedação do bis in idem;
g) colacionou ensinamento doutrinário que considera a vedação do bis in idem um princípio geral do direito, voltado a
“proibir reiterados sancionamentos por uma mesma infração”, afastando assim “a possibilidade de múltipla e reiterada
manifestação sancionadora da Administração Pública”;
h) acerca do superfaturamento propriamente dito, o defendente salientou que o preço do serviço objeto do contrato
77/2006 se mantinha inalterado desde o ano de 2008. Acrescentou que “sua manifestação ocorreu após 5 (cinco) anos de vigência
contratual e 4 (quatro) anos depois do 2° termo aditivo que repactuara o preço para R$ 4,10 (quatro reais e dez centavos) /Kg”;
i) registrou que “os preços praticados no Hospital Federal do Andaraí, com exceção de um período compreendido entre
junho a outubro de 2016, experimentaram uma elevação de quase 30%”, conforme demonstrariam os dados por ele compilados,
resumidos na tabela a seguir:
Ano
Contratada
Valor
Observação
(mensal)
2011/2012/2013
Ferlim
246.000,00
Lavanderia e mão de obra
2013
Lido
189.700,00
Lavanderia e mão de obra
(“assinado em junho de 2013 c
paralisado pela Contratada em
outubro
de
2013,
alegando
inviabilidade econômica do mesmo”)
2013/2014
Felimpe
330.000,00
R$ 158.000,00/mês (mão de
obra)
j) a “alegação de ocorrência de sobrepreço, se comparada às contratações 11/2013. 12/2013 e ao contrato 77/2006,
não se sustenta”. Acrescentou que o “contrato 4/2013 assinado em 2013 com a empresa Lido não pode ser considerado, uma
vez que a contratada logo após o inicio da execução já informara a impossibilidade da prestação dos serviços pelo valor
contratado”, sendo que tal valor “era superior ao valor informado pelo Estudo Técnico CadTerc”;
k) alegou ter se manifestado com base em pesquisa de preços realizada pelo Setor de Contratos do Hospital Federal do
Andaraí, que abrangeu os valores praticados em “Unidades Hospitalares Federais situadas no Município do Rio de Janeiro”;
l) não procede a alegação (peça 5, p. 40 a 53) no sentido de que não teriam sido considerados “os valores encontrados
pela administração à época no mercado do Município do Rio de aneiro”, uma vez que tais valores não descreveriam “o serviço
contratado por cada hospital”. Essa incorreção foi reconhecida no voto do Ministro Relator Walton Alencar Rodrigues, exarado
no TC 019.511/2011-6 (p. 56 a 58 da peça 104), no qual foi afirmado que “os preços informados na pesquisa de preços realizada
pelo Setor de Contratos eram compatíveis com o preço praticado no Hospital Federal do Andaraí” e “foi consignada informação
em relação à distinção de características dos serviços, ao contrário do que alega o trabalho da presente Tomada de Contas
Especial”;
m) “as Unidades Hospitalares Federais situadas no Município do Rio de Janeiro e informadas na pesquisa de preços
possuem operações assistenciais praticamente idênticas”. Assim sendo, tais unidades compartilham “necessidades idênticas e
estão localizadas no mesmo mercado”;
n) “não parece ser razoável que se lance mão de um estudo técnico realizado em outro estado da federação [CadTerc]
e julgue que qualquer contrato praticado em qualquer unidade da federação acima do valor do ‘estudo’ esteja com sobrepreço”;
o) asseverou que existia, à época dos fatos, “processo administrativo em trâmite destinado à contratação de serviços de
lavanderia para o Hospital Federal do Andaraí SIPAR n° 33367.003334/2011-04, através de regular procedimento licitatório”;
p) “no período de maio de 2012 (data da conclusão da do trabalho da CGU que deu origem a esta TCE a outubro de
2012 (data de seu afastamento da função pública por licença Médica)”, não dispunha de competência para “reduzir valores
contratuais de R$ 4,10/KG unilateralmente ou ‘de oficio’ pactuados com a empresa Ferlim Serviços Técnicos Ltda. desde 2008”;
q) no que concerne ao desconto realizado pelo HFA, “em valor inferior ao valor apurado pela CGU e pelo DGH, ou
ainda por não acatamento de recomendações”, esclareceu que “não estava na Função Publica de Coordenador de
Administração em maio de 2013, quando ocorreu a conclusão dos trabalhos/cálculos pelo DGH e o acatamento dos valores e
período pelo Hospital Federal do Andaraí”. Lembrou ter se afastado, em razão de licença médica, do exercício do seu cargo no
interregno entre 10/10/2012 e 11/01/2013;
r) acrescentou que atuou com boa-fé, quando se manifestou favoravelmente à prorrogação do contrato em apreço, dado
que “o preço praticado no mercado do município do Rio de Janeiro estava parametrizado com o preço praticado há 4 (quatro)
anos no Hospital Federal do Andaraí, conforme pesquisa de preços apresentada”;
s) apontou a existência de eventuais créditos em favor da empresa Ferlim Serviços Técnicos Ltda., visto existirem notas
fiscais em aberto, “anexadas no SIPAR n. 33367.006519/2015-96” (peça 5) e no SIPAR n. 33367.007975/2014-72”;
t) “diante dos fatos e comprovações realizadas”, é indispensável que o “Egrégio Tribunal de Contas reveja seu
posicionamento em relação à responsabilização do Peticionário”, uma vez que não deve “prevalecer a conduta culposa ou
dolosa a ele atribuída”. Afinal, “não praticou, contribuiu ou determinou qualquer ocorrência da alegada irregularidade”.
Ademais, afirmou que não se pode falar de nexo de causalidade ou culpa em relação ao que lhe imputam. Isso porque agiu não
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só dentro da legalidade, ao se manifestar quanto à prorrogação do contrato, visto que zelava pela manutenção de um serviço
essencial, como imbuído de boa-fé, sem contar que dessa manifestação não decorreu qualquer eventual prejuízo causado ao
erário; e
u) por fim, registrou que se encontrava fora do cargo à época da emissão do parecer 418/2013/PPCA/CJURJ/CGU/AGU,
não tendo participado dos atos subsequentes à mencionada emissão relativos à “contratação ou qualquer tentativa de
manutenção da produtividade original”;
5.2.1. Análise pelo auditor da defesa apresentada pelo Sr. Paulo Eduardo de Oliveira Júnior
a) a imputação dos débitos a esse responsável não teve como premissa a contemporaneidade dos pagamentos
superfaturados com o período de efetivo exercício do cargo de coordenador administrativo do HFA. A responsabilização em tela
decorreu do fato de o ex-gestor ter se manifestado, no âmbito da análise por ele efetuada da continuidade da contratação da
empresa Ferlim, pela vantagem apresentada pelos preços cobrados, à época, por essa empresa em contrapartida à prestação dos
serviços objeto do contrato 77/2006. Assim sendo, não se sustentam os argumentos de ordem temporal invocados pelo
responsável, tampouco a alegada incidência de bis in idem;
b) tendo em conta o acima exposto, o fato de terem ocorrido eventos danosos quando o responsável encontrava-se
afastado do cargo por motivo de saúde ou após a sua saída dessa função não aproveita à defesa;
c) de forma semelhante, a alegação de que estava impossibilitado de implementar de forma correta a glosa aventada no
relatório da CGU, pelo simples motivo de já não mais estar no cargo na ocasião em que seria possível tal implementação, é
irrelevante para o caso aqui tratado. Nesta TCE, o ex-coordenador não está sendo arrolado como responsável em razão de
questões envolvendo essa glosa, portanto, é indiferente o alegado por ele a esse respeito;
d) a imputação de responsabilidade, contemplada na matriz constante desta TCE, não trata da culpabilidade do agente
em termos de conduta dolosa. A propósito, em conformidade com a jurisprudência pacífica do TCU, o dolo não é premissa
necessária para a atribuição de responsabilidade por dano causado ao erário;
e) o que foi decidido no aresto colacionado (Acórdão 2,240/2015 – 1ª Câmara, proferido no TC 019.511/2011-6) não
configura o bis in idem apontado pelo defendente. É certo que naquele processo, que tratou de uma representação autuada
visando apurar a perpetuação das contratações emergenciais feitas pelo HFA, foi analisada a contratação em questão. No entanto,
isso se deu sob enfoque diverso daquele adotado nestes autos. Na mencionada representação, os questionamentos, no que se
refere ao contrato para prestação de serviços de lavanderia, que suscitaram a audiência do então Coordenador Administrativo,
foram os seguintes:
- prorrogação excepcional do contrato 77/2006, além dos sessenta meses previstos em lei, sem justificativa adequada; e
- pagamentos por serviços de lavanderia em quantidades muito acima do esperado, quando comparado o peso de roupa
suja gerado por leito existente no Hospital Federal do Andaraí com o que é produzido por leito existente no Hospital Federal de
Bonsucesso;
f) como se vê, a referida representação não verificou o devido alinhamento dos preços praticados no âmbito do contrato
77/2006 com os praticados pelo mercado. Não bastasse isso, o afastamento, em sede recursal, da responsabilidade do Sr. Paulo
Eduardo de Oliveira Júnior decorreu do fato de ele estar há apenas dois meses no cargo, tempo insuficiente para adotar as medidas
necessárias para realizar certame com vistas a substituir a empresa contratada;
g) diferentemente dos preparativos de uma licitação, a aferição dos preços praticados por uma empresa contratada, que
está prestes a ter seu contrato renovado, não demanda tanto tempo que inviabilize sua execução por alguém que está recémempossado em um cargo diretivo;
h) com espeque nessas considerações, avalia-se que não deve ser acolhida a alegação de que estaria ocorrendo um bis
in idem em decorrência da responsabilização do ex-coordenador de administração no âmbito desta TCE;
i) os argumentos apresentados visando demonstrar a adequação do valor praticado pela Ferlim não devem ser aceitos,
como foi acima demonstrado quando da análise da defesa apresentada por essa empresa;
j) a alegação de inexistência de nexo de causalidade entre a conduta do responsável e os pagamentos superfaturados que
geraram débitos aqui apurados deve ser afastada. Afinal, a participação do responsável foi decisiva, pois sua manifestação,
assegurando o alinhamento dos preços praticados pela Ferlim com os vigentes no mercado, integrou o rito procedimental
necessário para a extensão da vigência do contrato 77/2006, condição indispensável para que tivesse lugar a ocorrência dos
pagamentos superfaturados;
k) a conduta do responsável deve ser considerada culpável, pois ele não se certificou de que efetivamente os preços da
empresa Ferlim se encontravam no patamar daqueles praticados pelo mercado; e
l) com fulcro no acima exposto, as alegações de defesa em tela devem ser rejeitadas;
5.3. Sra. Camila Silva Chedid: foi responsabilizada porque, na condição de Chefe do Setor de Controle e Contratos do
HFA, manifestou-se favoravelmente à prorrogação da vigência do Contrato 77/2006, que ocorreu por meio da celebração do 7º
Termo Aditivo à referida avença, apesar de o valor repactuado da avença superar os valores referenciais do CadTerc. Apresentou
defesa tempestiva, tendo alegado, em síntese, que:
a) restou demonstrado que o preço praticado pelo HFA no Contrato 77/2006 era vantajoso e se encontrava em
consonância com os valores prevalecentes no mercado, não obstante tal valor, devidamente ajustado, encontrar-se acima do valor
referencial disponibilizado pelo CadTerc;
b) irá “vergastar a imputação, de modo a, por derradeiro, demonstrar a ausência de Nexo de Causalidade e de qualquer
ato, comissivo ou omissivo, praticado no desempenho de seu cargo que possa acarretar-lhe a responsabilização”. Não haveria
o referido nexo, pois “a decisão da Direção Geral que autorizou a prorrogação do contrato foi anterior (Fl. 115 da Peça 1) ao
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‘ato’ da servidora apontado como sua conduta”;
c) subsidiar o processo de tomada de decisão significa financiar, dar apoio, ajudar e oferecer auxílio. Nesse sentido, a
prática da ação sob comento deve preceder o ato inquinado como irregular, o que não ocorreu no caso vertente. Afinal, é inviável
“subsidiar ato que já foi praticado”;
d) como seria possível sua conduta ser a causa dos danos constatados nesta TCE “se o Diretor já tinha autorizado a
prorrogação extraordinária (fl. 115 da Peça 1) e, por este motivo, a irregularidade (resultado danoso) já era esperada”. Frisa
ainda que o referido dirigente autorizou “sim a contratação (penúltima linha do segundo parágrafo da manifestação), escrevendo
a palavra ‘autorizo’, inclusive, em caixa alta”;
e) “a Sra. Camila Chedid, chefe do setor de contratos à época, não participou e nem tinha atribuição funcional para
participar da ‘cadeia’ de atos/decisões administrativas que levaram a ocorrência dos ditos pagamentos superfaturados”. Esse
fato pode ser comprovado pela leitura da Portaria 3.965, de 14/12/2010, que cuidava da organização administrativa do HFA, a
qual estabelecia que a chefia de contratos não dispunha de “competência ou atribuição para embasar/subsidiar decisão da
Direção (esta regida pelo artigo 319)”, tampouco “para definir e/ou apurar o preço a ser pago no contrato administrativo
(definida no artigo 322, IV e V)”;
f) alegou que o referencial de preços em que se fundamenta o cálculo do débito ora sob apuração se mostra inadequado
e inapropriado, visto que os estudos e as pesquisas que o definem tomam por base a realidade do mercado de estado da federação
diferente daquele em que se localiza o HFA. Considera que isso, por si só, iria de encontro ao orientado pelo próprio TCU em
seu Manual de Licitação e Contratos, o qual dispõe que “a estimativa deve ser elaborada com base nos preços colhidos em
empresas do ramo pertinente ao objeto licitado, correntes no mercado onde será realizada a licitação”. Aduziu que o Estado
de São Paulo possuiria condições diferenciadas em relação ao Estado do Rio de Janeiro, as quais comprometeriam
“sobremaneira, a comparação entre os preços praticados no HFA (Rio de Janeiro) e aqueles tidos como ‘de referência’ pelo
CadTerc”;
g) citou, entre outras peculiaridades de São Paulo, o fato de esse estado ser maior em dimensão e economicamente. Por
contar com o maior número de fornecedores do país, o mercado paulista se aproxima da chamada “concorrência perfeita”, o que
propicia a prática de menores preços. Aponta, como mais uma particularidade do referido estado, a circunstância de ser o óleo
diesel bem mais barato lá do que no Rio de Janeiro, consoante registrado no site da Agência Nacional do Petróleo. Segundo essa
fonte, o litro do diesel, na média, custaria R$ 3,107 no Município do Rio de Janeiro e R$ 2,82 no Município de São Paulo, o que
representa uma diferença a menor nesse último de R$ 0,285;
h) levantou objeções quanto à capacidade de a referida comparação indicar a existência de superfaturamento, “ainda
mais por não especificar, o estudo elaborado pelo CadTerc, a metodologia utilizada”, com todos os seus detalhes estatísticos
(desvio padrão e tamanho da amostra, por exemplo). Acrescentou estarem ausentes deste processo “estudos do CadTerc relativos
a 2011, 2012 e 2013” e alertou que “as peças 75 e 76 juntadas a estes autos não trazem os elementos necessários para contraditálas”. Aduziu que, como não estão disponíveis essas informações, fica “impossibilitada a defesa de contraditar o resultado do
estudo do CadTerc, exatamente por não estarem dispostos os elementos mais basilares da ciência da Estatística”, elementos
esses “fundamentais para se identificar prováveis erros e especificidades não aplicáveis à realidade do Estado do Rio de
Janeiro”. Considerou, assim, que houve desrespeito ao devido processo legal e aos seus corolários, máculas essas graves o
bastante para se pleitear a própria nulidade do presente processo de TCE;
i) considerou que o insucesso havido na contratação da empresa Lido, que pediu a rescisão unilateral e afirmou ser
inexequível executar o objeto contratado pelo preço avençado, e no chamamento dos licitantes remanescentes, os quais se
recusaram a assumir o contrato com os valores ofertados pela contratada original, é indicativo da imprestabilidade do CadTerc
para aferir o preço de mercado dos serviços em questão;
j) lembrou que a licitação que deu origem ao contrato da empresa Lido tomou “como base para a definição do valor por
quilograma o estudo do CadTerc” (peça 1, p. 199 a 227). Assim sendo, os insucessos mencionados acima conferem
“plausibilidade à existência de possíveis incompatibilidades e erros no estudo da CadTerc, principalmente se forem levadas em
conta as especificidades de mercado nos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo”. Isso demonstra que “o que se aplica em São
Paulo não se aplica no Rio de Janeiro como uma verdade absoluta”;
k) agiu imbuída de boa-fé, como se constata a partir dos seguintes elementos fáticos:
- a falta de estrutura do setor de contratos, que espelhava a penúria geral reinante no âmbito administrativo do HFA;
- a ingerência do Departamento de Gestão Hospitalar – DGH nos assuntos afetos a esse setor;
- ausência de treinamento da equipe de apoio, que contava com apenas 4 funcionários, sendo 3 terceirizados;
- foi indicada para o exercício de um cargo de chefia apesar de ter cursado apenas o ensino médio e sem que lhe fosse
ministrado treinamento à altura das atribuições e responsabilidades pertinentes a essa função de confiança;
- tomou posse nessa função apenas 6 meses antes da celebração do 7° termo aditivo do contrato 77/2006;
- o preço praticado pelo HFA no âmbito desse contrato era o mesmo desde 2008;
- somente compilou e transcreveu trechos de Parecer da lavra do Coordenador de Administração, tendo assinalado que,
“de acordo com o parecer da Coordenação de Administração do Hospital Federal do Andaraí, fls. 877 e 878, fica demonstrado
que o valor praticado nesta Unidade de Saúde é vantajoso e encontra parâmetro no mercado”, não sendo ela, portanto,
“responsável por nenhuma análise ou pesquisa”; e
- recebeu o processo do contrato em questão “já com a ordem de contratação, na medida em que a prorrogação havia
sido autorizada pelo Diretor Geral, conforme parágrafo segundo da folha 115, da Peça 1”, manifestação essa do titular da
unidade em que se menciona Parecer da Consultoria Jurídica da União - CJU (Parecer n° 5832/2011/ELC/CJU-RJ/CGU/AGU),
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bem como se assinala “que o serviço de lavanderia é indispensável ao hospital”, dando ainda o devido destaque de que “a
extinção do contrato trará grande prejuízo para a Administração pela solução de continuidade”; e
l) solicitou a exclusão da sua responsabilidade referente ao “pagamento do suposto superfaturamento apontado nestes
autos, especificamente em relação aos pagamentos de 1/2/2012 a 31/7/2013, referentes à prestação de serviços de janeiro de
2011 a maio de 2013”, tendo em vista a alegada ofensa ao due process of law, a boa fé da responsável e a suposta inexistência
de nexo de causalidade;
5.3.1. Análise pelo auditor da defesa apresentada pela Sra. Camila Silva Chedid
a) de fato, a conduta da Sra. Camila Chedid foi posterior à autorização da prorrogação contratual. Contudo, a prorrogação
do contrato em tela foi efetivada por meio do 7° Termo Aditivo, o qual foi celebrado após a manifestação da então Chefe do
Setor de Contratos;
b) não procede a alegação da defesa no sentido de que o plexo de atribuições inerentes ao cargo da Sra. Camila Chedid
não lhe perimitiria realizar as ações, aludidas no nexo de causalidade, de embasar ou subsidiar decisões da direção do hospital.
Afinal, não se concebe que falte a um setor especializado competência para auxiliar e orientar o processo de tomada de decisões
administrativas do dirigente máximo de um órgão justamente na área de que cuida tal setor. Por conseguinte, não merece vingar
o intento da defesa de ilidir o nexo de causalidade apontado como sustentáculo da sua responsabilização;
c) as críticas tecidas ao uso do CadTerc para definir o superfaturamento repisam teses e considerações manejadas pela
defesa da empresa contratada, que foram devidamente rechaçadas na análise que se fez das alegações de defesa da Ferlim. Assim
sendo, tais alegações não devem ser acolhidas por esta Corte de Contas;
d) cabe destacar que as alegações referentes ao preço do óleo diesel não minam a aplicabilidade do CadTerc como
referencial. Afinal, o óleo diesel é um insumo não diretamente ligado à lavagem das roupas, mas sim ao seu transporte. Logo, o
impacto do seu custo é deveras impreciso, pois depende das distâncias entre as instalações da lavanderia e do hospital contratante;
e) em relação ao pretenso cerceamento de defesa, que decorreria da alegada ausência nos presentes autos de documentos
técnicos detalhando a metodologia e o embasamento estatístico pertinentes ao CadTerc, cumpre, de início, rememorar a
respeitabilidade e a credibilidade que o referencial desfruta no âmbito do TCU. Além do mais, não é incumbência desta Corte
de Contas, conforme se depreende do disposto em diversas decisões (vide, por todos, o Acórdão 2.805/2017-Primeira Câmara,
Relator Vital do Rêgo), munir os responsáveis de elementos e material que julguem de interesse para a sua defesa;
f) as alegações referentes à precariedade de meios existente no setor chefiado pela responsável e à falta do devido
treinamento não se mostram aptas, por si só, a excluir a responsabilidade da ex-Chefe do Setor de Contratos do referido hospital;
g) a defesa não comprovou, por meio da apresentação de documentos, suas afirmações no sentido de que o setor em tela
não disporia de autonomia em relação ao DGH. Dessa forma, não restou demonstrado que a conduta da responsável foi moldada
ou condicionada por algum tipo de intervenção daquele dirigente; e
h) com fulcro no acima exposto, considera-se que não devem ser acolhidas as alegações dessa responsável.
5.4. Sra. Elisabeth Aires Eisenman: foi responsabilizada porque, na condição de Gerente da Área de Contratos do Into,
realizou pesquisa de mercado, no âmbito do processo de celebração do 2º Termo Aditivo ao Contrato 77/2006, que não atendeu
ao preconizado no art. 40, § 2º, I, da Instrução Normativa SLTI/MPOG 2/2008, uma vez que o valor repactuado ficou bem acima
dos referenciais apontados no CadTerc. Apresentou defesa tempestiva, tendo alegado, em síntese, que:
a) enfatizou a incorreção, supostamente existente na segunda citação, quanto ao normativo que teria sido violado por
sua conduta. Nesse sentido, esclareceu que o “Contrato n. 77/2006 e os 1°. e 2°. Termos Aditivos foram celebrados sob a égide
do Decreto n°. 2.271, de 07/07/1997, e da IN MARE no. 18, de 22/12/1997, e não sob a observância da IN n°. 02. de 30/04/2008
(redação original)”;
b) os normativos aplicáveis acima citados previam a verificação dos seguintes requisitos no caso de repactuação:
- enquadramento do objeto do contrato como serviço continuado;
- previsão editalícia e contratual de repactuação;
- transcurso de pelo menos 1 ano contado das seguintes datas: da proposta, do orçamento e da convenção ou do acordo
coletivo da categoria;
- demonstração analítica do aumento de custos; e
- compatibilidade entre o preço postulado na repactuação e o vigente no mercado, para efeito de comprovação da
vantajosidade da manutenção do contrato;
c) como os normativos disciplinadores da matéria à época dos fatos não estabeleciam o modus operandi da pesquisa de
preços “para comprovação da vantajosidade na manutenção do instrumento contratual”, ela não estava obrigada a se valer de
duas fontes distintas, preços praticados no mercado e em contratos celebrados pela administração. Porém, “utilizou fontes
diferenciadas para subsidiar a decisão quanto à celebração dos 1° e 2°. Termos Aditivos ao Contrato n°. 77/2006”;
d) visando demonstrar sua boa-fé, enfatizou que, ao longo do tempo em que trabalhou no serviço público, seja como
prestadora de serviço, seja como ocupante de cargo comissionado, “sempre agiu com completa lisura, observando e cumprindo
todas as exigências legais vigentes, de modo que jamais agiu com o fim de causar danos ao erário público ou de obter vantagens
indevidas”;
e) após apresentar um histórico dos fatos relevantes para o deslinde desta TCE (peça 117, p. 6 a 11), salientou que “foram
realizadas pesquisas contemplando duas metodologias, quais sejam: consulta ao mercado privado e ao mercado público do
Município do Rio de Janeiro”. Em seguida, aludiu à documentação por ela apresentada (peça 62, p. 14 a 58), a qual se refere a
manifestações de hospitais públicos que terceirizam os serviços de lavanderia e à coleta de preços realizada junto ao mercado
privado. Tais documentos “confirmam e certificam que o preço praticado pela empresa Ferlim Serviços Técnicos Ltda., na
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contratação realizada pelo INTO, estaria dentro da média e padrão, tanto do mercado público, como do mercado privado”;
f) a pesquisa junto ao mercado público só foi realizada por ocasião da celebração do 1° Termo Aditivo, uma vez que o
2° Termo Aditivo foi assinado pouco tempo depois do 1°. Assim sendo, no segundo momento, ainda se encontravam em vigência
os contratos firmados pelos hospitais federais que foram considerados na pesquisa empreendida anteriormente;
g) somente em 2009, restou consolidada a praxe atual, oriunda de mudança de orientação do TCU, no sentido de exigir
que a pesquisa de preço esteja fundamentada em uma cesta de preços aceitáveis. A partir daquele ano, deixou de ser aceito o
procedimento de consultar no mínimo 3 fornecedores;
h) apenas em 2014, o então Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão emitiu a Instrução Normativa 5/2014, que,
ao normatizar os procedimentos básicos para a realização da pesquisa de preços, enumerou, no seu art. 2º, as “fontes de pesquisa
que deverão ser utilizadas para aferição do preço médio praticado no mercado”;
i) o contrato 77/2006 teve origem no Pregão 92/2006, no qual “foram cumpridos e respeitados todos os princípios
norteadores dos certames públicos, consagrados na Lei n. 8.666/1993 e Lei n. 10.520/2002”, mormente os pertinentes à
publicidade, competitividade e economicidade, com o intuito “de minorar ao máximo o preço ofertado para a Administração,
visando ao alcance da vantajosidade na contratação”;
j) a “repactuação do valor contratado deu-se pelo aumento salarial dos empregados e insumos utilizados em toda a
operação, conforme comprovado nos autos”. Ademais, foi observado o prazo de 1 ano contado a partir da data de apresentação
da proposta inicial;
k) o valor repactuado (R$ 4,10/kg) manteve-se até maio de 2013, sendo que, “entre junho de 2012 e maio de 2013, o
serviço foi prestado sem cobertura contratual, sendo pago através de reconhecimento de dívida”;
l) asseverou que o insucesso da contratação da empresa Lido pelo HFA, ocorrida em 2013, pelo valor de R$ 189.700,00
(R$ 2,71/kg), que foi logo a seguir descontinuada pela própria contratada, caracteriza uma evidência que “corrobora que não
existia discrepância entre os valores contratados pela administração, através do INTO, com a empresa Ferlim e os
rotineiramente perpetrados no mercado”;
m) destacou que o valor cobrado pela empresa Ferlim restou legitimado “pelos preços praticados em outras unidades
públicas federais”, ao passo que o estabelecido no contrato celebrado com a empresa Lido se mostrou claramente destoante do
vigente no mercado, “pois o valor ofertado para o serviço se revelava muito aquém do mínimo necessário para a manutenção
de toda operação”; e
n) questionou se o valor referencial de R$ 2,08, constante do CadTerc, custearia a manutenção dos serviços de lavanderia
em questão, dado que o valor R$ 2,71 cobrado pela empresa Lido se mostrou inexequível. Portanto, é “controversa a análise do
corpo técnico, que utilizou valores referenciais do site CADTERC, para questionar os preços contratados pelo INTO para este
serviço”. Aduziu que “todos os preços praticados pelas Unidades Federais do Rio de Janeiro, que serviram como fundamento
para pesquisa de preços anteriormente realizada”, encontravam-se acima do referencial do CadTerc, o qual tem por finalidade
balizar valores praticados na Administração do Estado de São Paulo. Desse fato extrai a conclusão de que o parâmetro utilizado
pelo corpo técnico do TCU “não parece ser o melhor comparativo para traduzir os valores praticados no mercado do Rio de
Janeiro”;
5.4.1. Análise pelo auditor da defesa apresentada pela Sra. Elisabeth Aires Eisenman
a) efetivamente, ocorreu um lapso no que concerne à definição do normativo tido como violado pela conduta da exgerente. De fato, a Instrução Normativa SLTI/MPOG 2/2008 ainda não vigia à época da conduta da responsável. Entretanto,
como na fundamentação da responsabilização não se indicou apenas o normativo violado, já que constou também a explicação
da natureza da violação (repactuação com prática de preços acima do referencial de mercado), tal equívoco não trouxe prejuízo
para a defesa;
b) as alegações da responsável relativas à razoabilidade dos preços praticados pela empresa Ferlim e à exequibilidade
dos preços referencias calculados pelo CadTerc foram analisadas e refutadas quando da avaliação dos argumentos manejados
pela empresa contratada;
c) a afirmação da defendente no sentido de que a contratação questionada foi oriunda de um pregão, o qual, em tese,
teria permitido a escolha de uma proposta cujo preço estaria alinhado ao vigente no mercado, não afasta o débito nem a
responsabilidade da ex-gerente. Ademais, cumpre frisar que o objeto desta TCE não envolve o valor contratual dos serviços
originalmente fixado em decorrência da licitação em que se sagrou vencedora a empresa Ferlim, mas os valores praticados após
a repactuação que reajustou os preços contratados;
d) também não deve prosperar a alegação de que os preços pesquisados junto aos hospitais federais do Rio de Janeiro
seriam mais uma evidência do caráter desarrazoado dos valores referenciais do CadTerc, já que todos esses preços superavam
tal paradigma. Vale registrar que os levantamentos realizados junto a tais hospitais contemplam contratações prevendo
fornecimento de mão-de-obra (peça 62, p. 15 e 16). Assim, para que se pudesse garantir que os preços dessas contratações se
encontravam à época em patamares acima do CadTerc, seria necessário promover ajustes nos moldes do realizado pela CGU, o
que não foi feito pela defesa; e
e) diante do acima exposto, não devem ser acatadas as alegações de defesa da responsável;
5.5. Sr. Dásio Lopes Simões: foi responsabilizado porque, na condição de Diretor Geral do Hospital Federal do Andaraí,
autorizou a prorrogação do Contrato 77/2006, mediante a celebração do 7º Termo Aditivo, e a realização dos pagamentos das
faturas referentes a esse contrato no período de dezembro de 2011 a maio de 2013. Apresentou defesa tempestiva, tendo alegado,
em síntese, que:
a) preliminarmente, afirmou que não foram respeitados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Em
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apoio a sua tese, alegou que:
- seria imprescindível que a matéria posta nestes autos passasse pelo crivo do poder judiciário, de modo que restasse
demonstrado de forma imparcial “a prática de sobrepreço contratual” com o fito de “imposição de débito de responsabilização
solidária objetiva ao defendente”;
- o presente processo não pode ser considerado como concretizador do devido processo legal, que é um requisito de
ordem constitucional imprescindível para privar o cidadão do seu patrimônio, tendo em vista “a inadmissão de produção de
prova técnica necessária a consolidação da tese de sobrepreço defendida no relatório da CGU”; e
- é vedado “imputar ao gestor público dano ao erário, com base em um mero estudo, sem qualquer validação e
constatação efetiva”, ainda mais se for levado em conta que certamente “outros estudos, com base em métodos e elementos de
composição diversos poderiam determinar valores maiores ou menores”, sendo inservível assim o estudo presente nesta TCE
“para a finalidade ao qual está se prestando”;
b) lembrou as fragilidades apresentadas pela situação administrativa do hospital, à época da gestão do responsável,
decorrentes do processo de refederalização dos hospitais municipais. No caso do HFA, os problemas eram ainda mais graves,
uma vez que, quando foi iniciado o referido processo, o hospital não dispunha de estrutura administrativa própria, o que acarretou
seu gerenciamento pelo Into;
c) a restauração da autonomia do HFA, que teve lugar nos idos de 2008, não se deu de forma plena, dada a centralização
administrativa exercida pelo Departamento de Gestão Hospitalar – DGH, que é o órgão responsável por realizar e coordenar a
integração assistencial e administrativa dos seis hospitais federais do Ministério da Saúde no estado do Rio de Janeiro (Andaraí,
Bonsucesso, Cardoso Fontes, Ipanema, Lagoa e Servidores do Estado);
d) tradicionalmente, o dirigente máximo do HFA era escolhido entre os membros do corpo médico. Contudo, na gestão
que antecedeu a do responsável, essa tradição não foi observada, uma vez que se optou por nomear como diretor um médico de
outra unidade, que mais a frente veio a se tornar coordenador administrativo do próprio DGH, para lá transferindo boa parte da
equipe administrativa que constituíra em sua gestão;
e) nesse cenário, assumiu a direção do hospital, lá permanecendo no período de 1/4/2011 a 2/8/2013. No exercício dessa
função, foi investido das competências de ordenador de despesa, que implica “firmar ordens de pagamento, com o devido atesto
de serviços aprovados pela estrutura de controle e fiscalização existente”. Por outro lado, se defrontou com a falta de autonomia
do HFA frente ao DGH;
f) no que se refere à glosa de valores determinada no âmbito do relatório de Demanda Especial 00190.010225/011-45,
elaborado pela CGU, destacou que:
- a CGU contemplou duas providências para fazer face ao sobrepreço constatado no contrato em questão, uma destinada
à renegociação do valor contratado para adequá-lo aos preços de mercado e outra voltada para a obtenção de ressarcimento junto
à contratada;
- a primeira delas perdeu o objeto em função da “conclusão do Pregão 25/2012, que culminou com a contratação da
Empresa Lido Serviços Gerais Ltda., em 01/06/2013”; e
- em relação à outra, o responsável, gestor à época, agindo dentro das competências que lhe foram atribuídas, solicitou
“providências a fim do atendimento da demanda”, tendo sido emanada ordem do Departamento de Gestão
Hospitalar/MS/RJ para a glosa da quantia de R$ 135.534,08 (cento e trinta e cinco mil quinhentos e trinta e quatro reais e
oito centavos, conforme se verifica no que contou do “item 154 da TC 019.660/2014-6”;
g) diante disso, não é “plausível a imputação de responsabilidade solidária ao Defendente diante das glosas terem sido
efetuadas em desconformidade com o entendimento posteriormente manifestado na presente TCE”, haja vista o HFA ser
desprovido de autonomia de fato, assumindo o DGH a análise e a resolução das apurações dos órgãos de controle, “bem como
as licitações até então realizadas”;
h) questionou o alegado sobrepreço do contrato, com base nas alegações apresentadas pela Sra. Camila Silva Chedid,
em especial, na suposta falta nos presentes autos dos embasamentos metodológicos e estatísticos pertinentes ao CadTerc. Aduziu
que essa falha caracterizou uma ofensa ao due process of law, o que enseja a declaração de nulidade desta TCE. Afinal, deve
ser reconhecida a impossibilidade de se ter um mínimo de certeza em relação à “existência do dano ao erário pela ausência de
exposição dos elementos basilares a serem expostos em um estudo estatístico que busca definir um preço ‘de referência’”;
i) segundo consta no mencionado relatório da CGU (peça 74, p. 372 e 373), o CadTerc padece de defasagem e se
apresenta fora do contexto territorial, não podendo servir, assim, “de parâmetro para busca da imputação de prática de
sobrepreço”, além do que se verifica “a total inexequibilidade do preço que se pretende emplacar para fins de fixação e
atribuição de excesso praticado, restando inviabilizada a imposição de prática de preços abaixo dos faturados, sob o
fundamento de suposto superfaturamento”;
j) frisou que a verificação da vantajosidade não foi objeto de pronunciamento da direção do hospital, circunstância essa
devidamente observada no relatório da CGU, até porque não cabe ao Diretor Geral do hospital se manifestar sobre esse ponto.
Na verdade, compete à Coordenação de Administração e ao Serviço de Controle e Contratos a “verificação dos elementos
necessários para o fim de prorrogação de contratos administrativos”. Portanto, tais setores devem “apresentar todo e qualquer
elemento de fato e de direito que possam subsidiar as deliberações do Gestor”;
k) em relação ao contrato em tela, “foi constatado pela equipe técnica pertinente que o preço apontado pela prestadora
de serviços estava dentro do parâmetro de mercado, conforme levantamento de preços realizados. Desse modo, não seria o caso
de apontar irregularidades nas condutas administrativas do Diretor Geral, que não deu causa aos elementos ensejadores da
continuidade da relação contratual”;
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l) no caso vertente, uma “sucessão de condutas culminou com a determinação do pagamento dos serviços prestados”,
tendo havido, inclusive, no transcorrer da licitação que escolheu a Ferlim, oportunidade para a “comissão de licitação efetuar as
verificações necessárias quanto aos preços indicados”;
m) salientou que “unicamente foram autorizados os respectivos pagamentos após o ‘atesto’ de servidor responsável
pela verificação dos serviços”. Acrescentou que os pagamentos tidos por irregulares seguiram a praxe usual, com a observância
de todas as normas internas, já que “os servidores responsáveis atestaram favoravelmente ao prosseguimento do processo
financeiro, certificando-se que todos os atos praticados estavam em estrita conformidade legal”. Percorrido assim o devido
trâmite legal, restou “ao ordenador de despesas liquidar os pagamentos”;
n) mencionou decisão do TCU (Acórdão 3.369/2010 – Plenário, Relator Aroldo Cedraz), por meio da qual foi afastada
a responsabilidade de dirigente máximo de órgão em relação a pagamentos por serviços inexistentes, que receberam o devido
atesto dos servidores encarregados da fiscalização do contrato, sob o entendimento de que os “gestores observaram os ritos
previstos para liquidação da despesa e foram induzidos a erro pelos atos ilegais”;
o) não seria razoável o “gestor rever todos os atos administrativos praticados por seus subordinados”, até porque “a
documentação em que o ordenador de despesa se baseou para determinar pagamentos não apresentava qualquer indício de que
se tratava de despesas relativas a possível sobrepreço no valor de kg de roupa processada”. Assim sendo, não houve “falta de
zelo por parte do citado, não tendo ocorrido nenhum atentado ao princípio de moralidade administrativa”;
p) a imputação de débito, no caso vertente, equivaleria a um enriquecimento sem causa da administração pública, em
detrimento de “servidor com ficha funcional ilibada, que desempenhou com eficiência e qualidade seus deveres de gestor, com
boa fé”;
q) o ex-gestor não atuou com culpa, nem mesmo nas modalidades in vigilando ou in eligendo. Afinal, “os atos
praticados foram cercados de todos os meios legais para assegurar a regularidade de atos administrativos, havendo espaço tão
somente para recair a obrigação de indenizar sobre a empresa que ofertou a proposta desvantajosa para a Administração, pois
só seria ela beneficiada”. Nesse mesmo sentido, frisou que deve ser analisada a participação de subordinados ao defendente e
da Consultoria Jurídica da União, que subsidiaram a atuação do gestor;
r) o ex-diretor do HFA “não mediu esforços para resolver todas as práticas de atos ordenados logicamente com a
finalidade de condicionar o exercício de competência e atingir certo resultado, exaurindo os limites inerentes à atividade
administrativa aqui desenvolvida até então”;
s) é imprescindível que a aplicação da norma legal observe o princípio da proporcionalidade. Em especial, devem ser
sopesados “os fatos e suas consequências jurídico-administrativas, evitando-se imputação de responsabilidade desarrazoada,
que não guarde relação com a gravidade e a lesividade do ato praticado”;
t) no caso vertente, encontram-se ausentes “o dolo e a má-fé, pois todas as medidas de atendimento ao recomendado
foram tomadas”. Como exemplos dessas providências, citou os procedimentos administrativos 33367.007975/2014-72 e
33367.006519/2015-96, que foram autuados, após a ciência dos apontamentos da CGU, com vistas a apurar os indícios de
irregularidades relacionados pelo Controle Interno;
u) no primeiro procedimento acima mencionado, foi emitido parecer jurídico que atestou ser controversa a questão do
superfaturamento identificado pela CGU, o que afastaria “por si só qualquer conduta irregular culposa do Ordenador de
Despesas”. Também ressaltou que, no presente caso, “não se aponta a presença de desvio, apropriação, malbaratamento ou
dilapidação de bens ou haveres da União”; e
v) com espeque nessas considerações, o ex-gestor do HFA requereu:
- o acolhimento da preliminar de nulidade devido à violação do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa;
- caso seja superada essa preliminar, o acatamento do que foi alegado pela defesa, com o consequente reconhecimento
da inexistência de débito e afastamento de quaisquer responsabilidades; e
- a produção de provas documentais, declarações ou ofícios e a utilização de todos os meios de prova necessários ao
exercício da ampla defesa;
5.5.1. Análise pelo auditor da defesa apresentada pelo Sr. Dásio Lopes Simões
a) não devem ser acolhidas as preliminares aventadas pelo defendente como determinantes da nulidade desta TCE. A
competência do TCU para apreciar matérias que lhe são próprias não está condicionada a exame prévio pelo Poder Judiciário,
uma vez que vigora o princípio da independência das instâncias. Também não é possível vislumbrar na condução deste processo
qualquer tipo de interdito ao encaminhamento pela defesa de elementos técnicos que ela reputasse importantes. Finalmente, o
paradigma utilizado para aferir o superfaturamento em questão, os referenciais disponibilizados no CadTerc, não pode se
considerado desprovido de fundamento e apuro técnico. Aliás, essa última alegação pode ser refutada pela constatação de que
esta Corte de Contas tem utilizado com frequência o referido cadastro;
b) as queixas do ex-diretor acerca da falta de autonomia do HFA em relação ao DGH já foram apreciadas quando do
exame da defesa de outro responsável. Neste momento, cabe frisar que tais argumentos não são aptos para afastar a
responsabilidade desse ex-dirigente;
c) a implementação da glosa recomendada no relatório da CGU não foi objeto de questionamento para efeito de
imputação dos débitos apurados no presente processo. Assim sendo, o alegado a esse respeito não concorre para livrar o
responsável do que se lhe imputa nestes autos;
d) as alegações tomadas emprestadas do aduzido pela Sra. Camila Silva Chedid acerca de suposta afronta ao due process
of law merecem ser rejeitadas, pelos mesmos motivos expostos quando da análise da defesa daquela responsável;
e) o ex-dirigente máximo do HFA procurou se eximir de qualquer responsabilidade quanto ao superfaturamento aqui
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apurado, com fulcro na repartição de competências que vigorava naquele hospital, em relação aos procedimentos de repactuação
contratual e aos pagamentos de faturas de contratos. Contudo, cabe esclarecer que o arrolamento de agentes públicos para
responder pelos débitos desta TCE se deu precipuamente em função da atuação deles nos eventos que fixaram os valores
contratuais nos patamares impugnados. Desse modo, as circunstâncias e os trâmites desses pagamentos escapam à apreciação de
mérito deste feito, na medida em que não se questionou o desrespeito específico, nessa fase final da realização da despesa pública,
de algum preceito ou normativo;
f) ademais, a repartição de competências aludida pelo responsável não pode ser tomada como um salvo-conduto para a
cúpula administrativa dos órgãos públicos. Certamente, não se espera que os dirigentes de um determinado órgão se transformem
em revisores de todo e qualquer ato dos agentes que efetivamente operacionalizam a atuação do ente estatal. Contudo, isso não
significa conferir-lhes imunidade no que concerne à responsabilidade pelas falhas cometidas por seus subordinados. Afinal, entre
os poderes que lhes são conferidos quando exercem os respectivos cargos, encontra-se o de controlar as ações daqueles que a
eles se reportam;
g) o Acórdão 3.369/2010 – Plenário, mencionado pelo ex-gestor, não concorre para mitigar sua responsabilidade, visto
que o caso lá tratado não se amolda à matéria posta nos presentes autos. O precedente do TCU cuida claramente de atuação subreptícia de subordinados que atestavam serviços que a contratada não prestara. Em casos similares a esse, realmente seria
desarrazoado imputar responsabilidades ao dirigente máximo por atos claramente ilícitos e clandestinos praticados por seus
comandados. No caso vertente, não existem evidências de maquinações de subordinados visando induzir o dirigente a repactuar
o contrato. Os atos dos servidores foram não só ostensivos como formalizados em manifestações integrantes do processo de
repactuação, portanto, passíveis do devido controle pelo dirigente máximo do hospital;
h) a alegada ausência de má-fé e dolo na atuação do ex-diretor não interfere na responsabilização levada a efeito nestes
autos, uma vez que a caracterização de tais elementos não é imprescindível para que os arrolados nos processos desta Corte de
Contas respondam pelas irregularidades constatadas. Além disso, a inexistência de atos de locupletamento por parte daquele a
que se imputam irregularidades ou de condutas das quais resultem dilapidação dos haveres da União também não se erige em
pressuposto para a responsabilização;
i) neste processo, não foi apontada culpa in vigilando ou in eligendo do defendente, cuja responsabilização decorreu
da autorização para a repactuação com preços superiores aos de mercado. Logo, a alegação de inexistência dessas modalidades
de culpa não socorre o ex-gestor;
j) não se vislumbra qualquer excesso na responsabilização do gestor em questão que seja capaz de merecer reprimendas
ou ajustes por força da aplicação do princípio da proporcionalidade;
k) a adoção de medidas visando à apuração de superfaturamento no contrato de lavanderia hospitalar não demonstra
especial diligência por parte do arrolado nesta TCE. Afinal, essas providências só foram adotadas após os alertas emitidos pela
CGU, o que torna sua implementação obrigatória;
l) a defesa não acostou aos presentes autos cópia do parecer jurídico mencionado, o qual alegadamente colocaria em
dúvida a validade dos achados do trabalho da CGU. Ademais, o trecho compilado, constante da p. 13 da peça 119, sequer faz
menção à ação de controle realizada por aquela Controladoria. Por conseguinte, não se pode considerar a referida manifestação
consultiva como evidência de que o gestor se houve sem culpa na repactuação do contrato em apreço;
m) a suposta lentidão na implementação da glosa não foi imputada ao ex-diretor. Por via de consequência, as alegações
da defesa referentes a esse ponto são irrelevantes para o deslinde da presente TCE. De forma similar, o papel desempenhado pela
comissão de licitação do certame que deu origem ao contrato firmado com a empresa Ferlim não vem ao caso; e
n) com espeque nessas consideração, propõe-se a rejeição das alegações de defesa apresentadas por esse responsável;
5.6. Sra. Anabete Gomes: foi responsabilizada porque, na condição de Chefe da Divisão de Suprimentos do Into, em
substituição, realizou pesquisa de mercado, no âmbito do processo de celebração do 2º Termo Aditivo ao Contrato 77/2006, que
não atendeu ao preconizado no art. 40, § 2º, I, da Instrução Normativa SLTI/MPOG 2/2008, uma vez que o valor repactuado
ficou bem acima dos referenciais apontados no CadTerc. Apresentou defesa tempestiva, tendo alegado, em síntese, que:
a) a repactuação questionada, que ocorreu após “quase um ano e meio de prestação de serviços”, não acarretou valores
cobrados em exorbitância. Assim sendo, não houve sobrepreço;
b) causa espécie que o TCU tenha recorrido, na busca por um paradigma de preços, a sítio da internet
(www.cadterc.sp.gov.br), “que tem como objetivo a divulgação de diretrizes para contratações de serviços na cidade de São
Paulo”. Afinal, o contexto vivenciado na cidade do Rio de Janeiro, local onde efetivamente ocorreu a contratação dos serviços
de lavanderia hospitalar, diverge, em diversos aspectos, daquele experimentado na capital paulista, “principalmente no que tange
à parte econômica e logística de cada uma dessas cidades”;
c) diante disso, afirmou que “houve afronta ao princípio do devido processo legal, previsto em nossa Constituição
Federal, pois usar como parâmetro um valor que tem como base cidade tão diversa do Rio de Janeiro não é, no seu entender,
razoável nem tampouco lógico”. Diante disso, deve ser preliminarmente considerado nulo o presente procedimento, o que
acarreta o arquivamento da presente TCE;
d) reportou-se ao insucesso da contratação da empresa Lido, ocorrida no ano de 2013, para questionar a viabilidade dos
preços referenciais do CadTerc, que fixou, para o referido ano, o valor de R$ 2,39 para o quilograma da roupa lavada, em patamar
inferior aos R$ 2,71 estabelecidos no contrato acima citado;
e) “não houve de forma alguma improbidade no despacho” assinado pela defendente, tendo em vista que o referido
documento “foi pautado dentro dos percentuais aceitáveis e atestados pelo setor financeiro”. Aduziu que não se pode cogitar
“intenção de causar qualquer dano ao erário”;
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f) minimizou sua atuação no processo de repactuação em comento, tendo alegado que ela e o setor que provisoriamente
chefiava exerciam atividades de natureza auxiliar, não dispondo de autonomia para decidir sobre a referida pactuação. Tanto é
assim que o despacho assinado pela defendente foi submetido à supervisão da gerente da área de contrato, a qual foi cossignatária
do referido documento;
g) no despacho 356595/2007 (peça 1, p. 68), que foi devidamente conferido pelo Sr. Augusto César de Oliveira, servidor
lotado na divisão financeira, restou constatado “que a planilha apresentada pela empresa Ferlim encontrava-se com uma
variação percentual aceitável, além de estar em perfeito acordo com a legislação vigente”;
h) esclareceu que atuava, em caráter efetivo, como Chefe de Arquivo do Protocolo, demonstrado em documentos
juntados a estes autos (peça 112, p. 21 a 23). Em razão disso, não teria “real noção de qualquer pesquisa que viesse a ser feita,
bem como responsabilidade por realizações, prorrogações ou repactuação de contratos”;
i) o fato de a responsável não ter vislumbrado impedimento para a assinatura do “documento que agora vem trazer uma
situação que jamais imaginou protagonizar” deve ser creditado à situação em que ela se encontrava. Afinal, ela exercia, na
condição de substituta, uma função para a qual não fora preparada. Além disso, no despacho por ela assinado, constava a
“informação de que a planilha apresentada já havia sido atestada por outro setor”;
j) na pesquisa de preços, foi apurado um valor que superava o proposto na repactuação, consoante demonstra a cópia
das cotações que juntou aos autos (peça 122, p. 25 a 28). Logo, não ocorreu o alegado sobrepreço;
k) também apensou a estes autos o Parecer JTTC/NAJ/CGU/AGU 1.095/2008, elaborado pela Advocacia Geral da União
(peça 122, p. 29 a 31), que considerou regulares os procedimentos referentes à repactuação. Essa manifestação constituiria mais
um indício de que “não merece prosperar o sobrepreço alegado pelo TCU”;
l) visando demostrar sua boa-fé, a responsável alegou que:
- possui ficha funcional ilibada desde que ingressou no Into em 1975;
- havia lei autorizando a repactuação;
- considerando que ela exercia função na área de protocolo, mas substituía em outra área, cujos assuntos não conhecia
em profundidade, não se poderia esperar atuação diversa da sua parte;
- não poderia cogitar que estaria cometendo algum ato ilícito quando assinou o despacho no lugar do chefe de divisão e
suprimentos, que se encontrava licenciado. Afinal, sua participação nesse ato se deu em caráter auxiliar, meramente para cumprir
rito burocrático, dado que a gerente do setor de contrato também assinou o referido documento; e
- “o despacho de nº 4825/2008 foi pautado dentro da mais hialina boa-fé, sem qualquer intenção de causar algum dano
ao erário e muito menos receber nenhum tipo de vantagem para isso”;
m) com fulcro nesses argumentos, pleiteou o acolhimento da sua defesa, o acatamento da preliminar manejada e, caso
isso não ocorra, o devido reconhecimento da inexistência da dívida de que cuida esta TCE, bem como “a desconsideração de
qualquer responsabilidade da peticionária por supostos valores apurados com sobrepreço no contrato 77/2006”;
5.6.1. Análise pelo auditor da defesa apresentada pela Sra. Anabete Gomes
a) a defendente, com o propósito de contestar a validade da utilização do CadTerc como referencial de valor de mercado
e de referendar o acerto da repactuação nos valores propostos pela empresa Ferlim, repisou a quase totalidade dos argumentos
apresentados por outros responsáveis visando atingir os mesmos objetivos. Assim sendo, foram mencionados a estabilidade dos
valores cobrados pela mencionada entidade privada, o fato de o CadTerc ser elaborado com base no mercado paulista e o fracasso
da contratação da empresa Lido. Como todos esses argumentos já foram devidamente rebatidos, o aduzido pela responsável
merece também ser refutado pelas razões expendidas anteriormente;
b) considerando que não assiste razão à defendente no que diz respeito à irrazoabilidade do emprego do CadTerc, não
há que se falar na pretendida nulidade da presente TCE;
c) não deve ser acolhida também a alegação no sentido de que, como a pesquisa realizada identificou preços superiores
ao proposto pela empresa Ferlim, não há que se falar de sobrepreço. Afinal, esta TCE foi instaurada porque a repactuação
referendou preços superiores aos de mercado, gerando assim prejuízo ao erário;
d) é descabida a tentativa da defesa de apequenar a participação da responsável na repactuação do contrato em tela, uma
vez que o setor por ela chefiado participou ativamente do trâmite da proposta formulada pela empresa Ferlim, que incluía a
majoração do valor contratual. Tanto isso é verdade que o setor financeiro, ao despachar o processo que tratava dessa matéria,
encaminhou os autos para a área de suprimentos. Ademais, cabe destacar que o fato de a Sra. Anabete Gomes ter assinado suas
manifestações em conjunto com a gerente do setor de contratos não permite concluir que a defendente foi mera coadjuvante. Na
verdade, a aposição no mesmo nível das assinaturas das cossignatárias desses pronunciamentos e o fato de a assinatura da Sr.
Camila Chedid encontrar-se desacompanhada de fórmulas típicas de encaminhamento hierárquico, como o clássico “à
consideração superior”, são fortes indicativos de que as referidas agentes efetivamente compartilharam a responsabilidade pelo
contido no documento assinado;
e) as alegações relativas ao seu suposto despreparo para o comando daquele setor não mitigam a responsabilidade da exdirigente da área de suprimentos. Considerando que aceitou a substituição, ainda que não estivesse, conforme confessa,
devidamente preparada para tanto, soa despropositado alegar suas condições para se furtar à responsabilização pelos seus atos
funcionais. Também não se mostra aceitável que um setor comprometa o pleno exercício de suas funções baseando sua
manifestação unicamente naquilograma afiançado por outro setor;
f) por fim, a existência do parecer jurídico aludido na defesa não concorre para dar respaldo à atuação da responsável,
visto que questões envolvendo detalhes técnicos e economicidade da contratação não integram, usualmente, o escopo das
manifestações das consultorias jurídicas dos órgãos; e
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g) com espeque nessas considerações, avalia-se que cabe rejeitar as alegações de defesa ora sob comento;
5.7. Sra. Lia Lucia Baptista dos Santos: foi responsabilizada porque, na condição de responsável pela Área de
Contabilidade do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad (Into), atestou, por meio do Despacho
356.595/2007, que a planilha apresentada pela empresa Ferlim Serviços Técnicos Ltda., visando à repactuação do Contrato
77/2006, encontrava-se com uma variação percentual aceitável e que a documentação estava de acordo com a legislação vigente,
não vislumbrando qualquer impedimento para a repactuação solicitada, não obstante o valor repactuado encontrar-se bem acima
dos valores referenciais apurados no CadTerc. Apresentou defesa tempestiva, tendo alegado, em síntese, que:
a) a repactuação, que ocorreu após “quase um ano e meio de prestação de serviços”, não acarretou o pagamento de
valores excessivos. Diante disso, contestou a existência do sobrepreço em que se funda a imputação de responsabilidades e,
diante da forma como ele foi apurado, considerou que houve, na condução do presente processo, afronta ao devido processo
legal;
b) não é razoável cogitar sobrepreço, tendo em vista que, entre 2011 e 2013, não houve alteração nos preços cobrados
pelos serviços de lavanderia. Tem ainda por desarrazoada a busca, pelo TCU, de paradigma de preços em sítio da internet
(www.cadterc.sp.gov.br), “que tem como objetivo a divulgação de diretrizes para as contratações de serviços na cidade de São
Paulo”. Frisou que essa cidade diverge em diversos aspectos do Rio de Janeiro, onde efetivamente ocorreu a contratação dos
serviços de lavanderia hospitalar, “principalmente no que tange à parte econômica e logística de cada uma dessas cidades”.
Nesse contexto, asseverou que “houve afronta ao princípio do devido processo legal previsto em nossa Constituição Federal
artigo 5°, LIV, pois usar como parâmetro um valor que tem como base cidade tão diversa do Rio de Janeiro não é, no seu
entender, razoável nem tampouco lógico”. Por via de consequências, defendeu que deve ser preliminarmente considerado nulo
o procedimento sob comento, tendo em vista a alegada não observância do princípio do devido processo legal, o que ocasiona o
arquivamento da presente TCE;
c) a função primordial da responsável “era avaliar a existência de receita, de modo que a Administração Pública não
fosse inadimplente, refugindo assim de suas atribuições avaliar se os contratos estavam revestidos ou não de sobrepreço”.
Observando esse balizamento funcional, a servidora se manifestou no mencionado despacho 356.595/2007, pronunciando-se, na
ocasião, com total impessoalidade pela inexistência de impedimentos para a concretização da repactuação, tendo em vista que as
condições financeiras do Hospital a suportavam;
d) o não arrolamento nesta TCE do servidor do Into, Sr. Augusto Cesar de Oliveira, que conferiu o pronunciamento da
responsável exarado no despacho 356.595/2007 (peça 1, p. 68), caracterizou uma afronta ao princípio da isonomia. Afinal, se a
signatária do referido despacho foi arrolada, aquele que também assinou o mencionado documento, a título de conferência, sem
indicar qualquer ilegalidade no objeto dessa ação de controle, mereceria ser convocado aos autos para esclarecer sua participação
nas condutas ora sob comento. Com fulcro nesse argumento, pleiteou novamente a nulidade do presente processo, com o
consequente arquivamento destes autos;
e) ademais, a existência dessa conferência confirma que a atuação da responsável se deu estritamente no âmbito da
verificação da disponibilidade dos recursos necessários para que o contrato firmado com a empresa Ferlim fosse cumprido;
f) utilizou a fracassada contratação da empresa Lido, ocorrida no ano de 2013, para questionar a viabilidade da aplicação
dos preços referenciais do CadTerc. Destacou que nesse cadastro foi fixado, para o referido ano, o valor de R$ 2,39 por
quilograma da roupa lavada, quantia essa inferior aos R$ 2,71 estabelecidos no contrato acima citado, que não foi executado
devido à inexequibilidade dos preços nele determinados. Assim sendo, “não houve de forma alguma improbidade no despacho”
assinado por ela, uma vez que o referido documento “foi pautado dentro dos percentuais aceitáveis para a realidade da
Instituição e pelo serviço prestado”. Acrescentou que não houve “intenção de causar qualquer dano ao erário, como não causou,
diante do que foi exposto”;
g) mencionou a existência de despacho anterior (341.653/2007), também da lavra da responsável e igualmente emitido
no âmbito do setor de contabilidade, em que se percebe que não lhe competia “avaliar a existência ou não de qualquer
sobrepreço”. Aduziu que, “uma vez caracterizados os motivos que levaram ao aumento de custos determinantes do pleito de
reequilíbrio econômico-financeiro, não há que se falar em sobrepreço”;
h) apresentou cópia do Parecer JTTC/NAJ/CGU/AGU Nº 1095/2008 da Advocacia Geral da União (peça 121, p. 22 a
25), no qual foram considerados regulares os procedimentos adotados pela Administração no que se refere à repactuação. Esse
documento constitui uma clara evidência de que “o procedimento adotado pela Administração, bem como todos os atos
praticados deram-se dentro da mais hialina regularidade, não merecendo prosperar o sobrepreço alegado pelo TCU”;
i) visando demonstrar sua boa-fé, asseverou que:
- mantém ficha funcional ilibada desde que ingressou no Into no ano de 2000;
- havia lei autorizando a repactuação;
- tendo em vista que a responsável, atuando dentro de suas funções de aferir se havia receitas capazes de dar suporte ao
referido ato, vislumbrou “um percentual razoável e que estava de acordo com sua receita”, não se poderia esperar que ela agisse
de forma diversa;
- não atuou “com intuito de causar qualquer dano ao erário, não tendo sido beneficiada de qualquer forma e caso
houvesse proposta nesse sentido seria certa a recusa por parte dela”; e
- o despacho 356.595/2007 assinado pela servidora “foi pautado dentro da razoabilidade do que fora solicitado”,
recaindo sobre ela a responsabilidade primária de “avaliar as condições da receita e verificar se havia possibilidade de cumprir
com os valores que chegaram a seu conhecimento”; e
j) diante do acima exposto, pleiteou o acolhimento da sua defesa, o acatamento das preliminares de nulidade manejadas
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e, caso isso não ocorra, o reconhecimento da inexistência da dívida de que cuida esta TCE e “a desconsideração de qualquer
responsabilidade da peticionária por supostos valores apurados com sobrepreço no contrato 77/2006”;
5.7.1. Análise pelo auditor da defesa apresentada pela Sra. Lia Lucia Baptista dos Santos
a) a defendente deve ser excluída do rol do responsável, uma vez que inserir sua conduta na cadeia causal pertinente à
avaliação da economicidade dos novos valores propostos pela empresa Ferlim é claramente excessivo;
b) tendo em vista o que foi demandado da área de contabilidade do Into (peça 1, p. 64), restou evidente que o referido
setor não se imiscuía em questões envolvendo o alinhamento da proposta de repactuação com os preços vigentes no mercado.
Suas atribuições abarcavam, além das questões de cunho orçamentário, verificar, dada a natural afinidade com o tema, se a nova
planilha de custos observava o que rezava o contrato e se era coerente com as informações pertinentes aos fatores que
demandavam a majoração. Em suma, verificar, ou mesmo providenciar, se fosse o caso, memórias de cálculo para se certificar
de que a proposição se apresentava correta e coerente; e
c) diante disso, cabe acatar as alegações de defesa da responsável Lia Lucia Baptista dos Santos, excluindo-a assim do
polo passivo desta TCE.
6. Em seguida, o auditor apresentou os fundamentos da responsabilização da empresa e dos agentes públicos cujas defesas
não foram acolhidas integralmente, tendo destacado que:
- Quanto à realização de pagamentos superfaturados para a empresa Ferlim Serviços Técnicos Ltda., no período de
janeiro a novembro de 2011
a) esses pagamentos foram efetuados no âmbito do Contrato 77/2006, devido à prestação do serviço de lavanderia
hospitalar para o Hospital Federal do Andaraí (HFA). Cumpre destacar que o prejuízo em tela, por força da implementação, em
31/5/2013, de glosa no valor de R$ 106.915,05 (cento e seis mil novecentos e quinze reais e cinco centavos), foi eliminado com
sobras. Por via de consequência, foi gerado um saldo favorável para os arrolados nesta TCE que respondem pelas duas
irregularidades nela analisadas, no valor de R$ 30.738,63 (trinta mil setecentos e trinta e oito reais e sessenta e três centavos),
conforme atualização e incidência de juros legais das parcelas calculadas em 15/5/2018;
b) os responsáveis por esses pagamentos foram os seguintes:
- Sra. Elisabeth Ayres Eisenman, Gerente à época da Área de Contratos do Into e cossignatária do Despacho 4.825/2008;
- Sra. Anabete Gomes, Chefe à época da Divisão de Suprimentos Substituta do Into e cossignatária do Despacho
4.825/2008;
- Sr. Dásio Lopes Simões, Diretor Geral do Hospital Federal do Andaraí à época dos eventos danosos, que autorizou a
prorrogação do Contrato 77/2006, mediante a celebração do 6º Termo Aditivo, e o pagamento das faturas emitidas com fulcro
nesse contrato, pertinentes ao período de janeiro a novembro de 2011; e
- empresa Ferlim Serviços Técnicos Ltda., contratada pelo HFA para prestar serviços de lavanderia hospitalar, por ter
recebido pagamentos superfaturados relativamente a serviços prestados no período de janeiro a novembro de 2011 referentes ao
Contrato HFA 77/2006;
- Quanto à realização de pagamentos superfaturados para a empresa Ferlim Serviços Técnicos Ltda., no período de
dezembro de 2011 a maio de 2013
a) esses pagamentos foram efetuados no âmbito do Contrato 77/2006, devido à prestação do serviço de lavanderia
hospitalar para o Hospital Federal do Andaraí (HFA). A apuração do valor indevidamente pago a maior no período de dezembro
de 2011 a maio de 2013 tomou como valor de mercado os parâmetros disponibilizados nos estudos efetuados pelo CadTerc Estudos Técnicos de Serviços Terceirizados pertinentes aos anos de 2011 a 2013. O preço contratual cobrado mereceu ajustes
para efeito de comparação com os referenciais;
b) o dano aos cofres do HFA, em valores corrigidos e acrescidos dos juros legais atingiu, no dia 15/5/2018,
R$ 105.980,99 (cento e cinco mil novecentos e oitenta reais e noventa e nove centavos), tendo sido devidamente computado o
ressarcimento promovido por meio da glosa implementada em 31/5/2013;
c) os responsáveis por esses pagamentos foram os seguintes:
- Sr. Dásio Lopes Simões, Diretor Geral do Hospital Federal do Andaraí à época dos eventos danosos, que autorizou a
prorrogação do Contrato 77/2006, mediante a celebração do 7º Termo Aditivo, e o pagamento das faturas emitidas com fulcro
nesse contrato, pertinentes ao período de dezembro de 2011 a maio de 2013;
- Sr. Paulo Eduardo de Oliveira Junior, Coordenador de Administração do HFA e signatário de pronunciamento acerca
da prorrogação contratual objeto do 7º Termo Aditivo ao Contrato 77/2006;
- Sra. Camila Silva Chedid, Chefe do Setor de Controle e Contratos do HFA e signatária de pronunciamento acerca da
prorrogação contratual objeto do 7º Termo Aditivo ao Contrato 77/2006;
- empresa Ferlim Serviços Técnicos Ltda., contratada pelo HFA para prestar serviços de lavanderia hospitalar, por ter
recebido pagamentos superfaturados relativamente a serviços prestados no período de dezembro de 2011 a maio de 2013
referentes ao Contrato HFA 77/2006.
7. Com fulcro nessas considerações, o auditor concluiu que:
a) a glosa referente aos superfaturamentos ocorridos em 2011 foi superior aos débitos pertinentes a esse período. Diante
disso, apesar de não ser possível atribuir dívida às responsáveis que respondiam somente pelas irregularidades ocorridas nesse
interregno (Sras. Elisabeth Ayres Eisenman e Anabete Gomes), avalia-se que suas contas devem ser julgadas irregulares, visto
que as irregularidades cometidas não foram afastadas por suas alegações de defesa;
b) os responsáveis que responderam por atos praticados em ambos os períodos, merecem não só ter suas contas julgadas
irregulares, visto que tiveram suas alegações de defesa rejeitadas, mas também deve ser-lhes imputado débito, considerando que
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o saldo favorável referente ao exercício de 2011, equivalente a R$ 30.738,63 (trinta mil setecentos e trinta e oito reais e sessenta
e três centavos), não é suficiente para anular o quantum desfavorável observado no período subsequente, correspondente a
R$ 105.980,99 (cento e cinco mil novecentos e oitenta reais e noventa e nove centavos); e
c) já a Sra. Lia Lúcia Baptista dos Santos logrou demonstrar que sua conduta não poderia ter sido incluída na cadeia
causal da irregularidade cuja prática lhe foi imputada. Consequentemente, suas alegações de defesa devem ser acolhidas e ela
deve ser excluída do polo passivo desta TCE.
8. Diante do acima exposto, o auditor propôs (peça 128):
a) acolher as alegações de defesa da Sra. Lia Lúcia Baptista dos Santos e, por conseguinte, excluí-la do polo passivo
deste processo;
b) com fundamento nos arts. 1º, I, 16, III, alínea “c”, 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992 e 1º, 209, III, 210 e 214, III, do
Regimento Interno do TCU, julgar irregulares as contas dos Srs. Dásio Lopes Simões e Paulo Eduardo de Oliveira Junior e das
Sras. Elisabeth Ayres Eisenman, Anabete Gomes e Camila Silva Chedid;
c) condenar o Sr. Dásio Lopes Simões solidariamente com a empresa Ferlim Serviços Técnicos Ltda. ao pagamento das
quantias abaixo discriminadas:
Data de Pagamento/Ocorrência

Valor Original (R$)

Tipo

4/4/2011

2.701,85

D

28/7/2011

10.653,05

D

4/8/2011

7.137,88

D

25/8/2011

10.130,35

D

30/9/2011

13.071,19

D

28/11/2011

13.005,74

D

1/12/2011

19.488,40

D

31/5/2013

106.915,05

C

d) condenar o Sr. Dásio Lopes Simões solidariamente com a empresa Ferlim Serviços Técnicos Ltda., o Sr. Paulo
Eduardo de Oliveira Junior e a Sra. Camila Silva Chedid ao pagamento das quantias abaixo discriminadas:
Data de Pagamento/Ocorrência

Valor

Original

Tipo

(R$)

1/2/2012

17.398,01

D

1/2/2012

24.738,26

D

10/4/2012

7.688,66

D

3/4/2012

5.123,19

D

29/5/2012

6.121,38

D

23/7/2012

7.688,66

D

1/8/2012

10.070,50

D

8/10/2012

7.688,66

D

8/10/2012

516,61

D

23/11/2012

7.688,66

D

12/12/2012

6.223,78

D

C
28.619,03
e) fixar, relativamente às condenações acima, o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para os responsáveis
comprovarem, perante o Tribunal, na forma do art. 214, III, alínea “a”, do Regimento Interno do TCU, o recolhimento aos cofres
do Tesouro Nacional das referidas importâncias, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, a partir das datas
apontadas até as dos efetivos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor;
f) aplicar aos Srs. Dásio Lopes Simões e Paulo Eduardo de Oliveira Junior, à Sra. Camila Silva Chedid e à empresa
Ferlim Serviços Técnicos Ltda. a multa prevista nos arts. 57 da Lei 8.443/1992 e 267 do Regimento Interno do TCU, com a
fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, em conformidade com o
disposto no art. 214, III, alínea “a”, do Regimento Interno do TCU, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional,
atualizadas monetariamente desde a data do acórdão que vier a ser proferido até as dos efetivos recolhimentos, se forem pagas
31/5/2013
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após o vencimento, na forma da legislação em vigor;
g) aplicar às Sras. Elisabeth Ayres Eisenman e Anabete Gomes a multa prevista nos arts. 58, I, da Lei 8.443/1992 e 267
do Regimento Interno do TCU, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o
Tribunal, consoante estabelecido no art. 214, III, alínea “a”, do Regimento Interno do TCU, o recolhimento das dívidas aos
cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão que vier a ser proferido até a dos efetivos
recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor;
h) autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não sejam
atendidas as notificações;
i) encaminhar cópia da deliberação que vier a ser proferida ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado
do Rio de Janeiro, nos termos dos arts. 16, § 3º, da Lei 8.443/1992 e 209, § 7º, do Regimento Interno do TCU, para a adoção das
medidas que entender cabíveis; e
j) encaminhar cópia do acórdão que vier a ser prolatado ao Hospital Federal do Andaraí (HFA), para conhecimento.
9. O Diretor da Dilog da então Secretaria de Controle Externo no Estado do Rio de Janeiro, no exercício de competência
delegada pelo titular daquela unidade técnica, manifestou sua concordância com essa proposta (peça 129).
10. O Procurador Rodrigo Medeiros de Lima emitiu parecer com o seguinte teor (peça 130):
“Trata-se de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada por determinação do subitem 1.7.3.4 do Acórdão 540/2016
- 1ª Câmara (relator: Ministro Benjamin Zymler), para apuração de irregularidades no Contrato 77/2006, firmado pelo Hospital
Federal do Andaraí (HFA), vinculado ao Ministério da Saúde, com a empresa Ferlim Serviços Técnicos Ltda., para prestação
de serviços de lavanderia de roupas hospitalares processadas, compreendendo coleta, lavagem, desinfecção e distribuição, além
do fornecimento da mão de obra específica a cada função.
2. Transcreve-se, a seguir, os trechos de interesse do referido acórdão, prolatado no âmbito da prestação de contas do
exercício de 2013 do HFA (TC 019.660/2014-6):
“1.7.3. determinar a formação de processo apartado, com natureza de tomada de contas especial, para cada um dos
seguintes contratos em que foram apontados indícios de sobrepreço:
(...)
1.7.3.4. Contrato 77/2006, firmado com a empresa Ferlim Serviços Técnicos Ltda.
1.7.4. determinar à Secex/RJ que encaminhe ao relator das tomadas de contas especiais de que trata o item anterior
proposta de citação abrangendo os valores pagos a maior durante toda a vigência dos mencionados contratos e individualizando
a parcela de débito atribuída a cada responsável de acordo com a conduta de cada qual.”
3. A primeira instrução do processo pela Secretaria de Controle Externo no Estado do Rio de Janeiro (Secex/RJ), à
peça 12, com a concordância do diretor da unidade técnica (peça 13), apresentou proposta de citação dos responsáveis
arrolados nos autos – gestores do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad (Into) e do HFA, além da
empresa Ferlim –, englobando parcelas de débito no período de abril de 2011 a julho de 2013, decorrentes de pagamentos
realizados pelo HFA pela prestação de serviços pela Ferlim entre janeiro de 2011 a maio de 2013.
4. Apesar de o presente processo contar com proposta de mérito da Secex/RJ (peças 128 e 129), após terem sido citados
os responsáveis, tendo todos apresentado alegações de defesa (peças 104, 106, 109, 117, 118, 119, 121 e 122), nota-se que não
houve o integral cumprimento do subitem 1.7.4 do Acórdão 540/2016-TCU-1ª Câmara. O referido subitem indicava a
necessidade de a unidade instrutiva submeter ao Ministro Benjamin Zymler, relator deste processo, “proposta de citação
abrangendo os valores pagos a maior durante toda a vigência dos mencionados contratos”, o que ainda não ocorreu.
5. O Ministério Público observa que não consta desta TCE indicação de ocorrência, ou não, de pagamentos
superfaturados à empresa Ferlim no período de 1º/12/2006, quando foi iniciada a vigência contratual (peça 1, p. 52), a
31/12/2010, sendo esse o dia imediatamente anterior àquele que demarcou o início da verificação de irregularidades neste
processo, pela Secex/RJ, nos desembolsos efetuados pelo HFA para arcar com as despesas decorrentes da execução do Contrato
77/2006.
6. Assim, este Representante do Ministério Público considera oportuno que o Tribunal determine à unidade técnica
que avalie se, no período de execução do Contrato 77/2006 entre 1º/12/2006 a 31/12/2010, foram efetuados pagamentos a maior
à contratada e, em caso positivo, que, em autos apartados, realize a identificação dos envolvidos e as consequentes citações.
7. Sem prejuízo da mencionada continuidade das apurações e tendo em conta o que dispõe o parágrafo único do art.
354 e o art. 356 do Código de Processo Civil (CPC) – julgamento antecipado parcial do mérito do processo –, o Parquet de
Contas considera desejável que seja proferido, desde logo, o julgamento das contas dos responsáveis arrolados nesta TCE, com
imputação de débito solidário a alguns deles. Tal medida encontra-se em condições de ser efetivada com relação ao período de
execução contratual no qual já foi constatada a existência de superfaturamento nos pagamentos que beneficiaram a empresa
Ferlim (janeiro de 2011 a maio de 2013).
8. Com base nas considerações expostas no parágrafo precedente e com o intuito de se prestigiar a razoável duração
do processo e a eficiência administrativa (ex vi dos arts. 4º e 8º do novo CPC), o Ministério Público manifesta sua concordância
com a proposta de mérito oferecida nos autos pela Secex/RJ, em pareceres uniformes (peças 128 e 129). Ressalva, contudo, a
necessidade de serem promovidos os ajustes a seguir indicados no encaminhamento sugerido pela unidade instrutiva no
parágrafo 275 da instrução à peça 128 (p. 46-48).
9. No que tange à fundamentação para o julgamento pela irregularidade das contas dos ex gestores do Into e do HFA,
nominados na letra “b” do parágrafo 275 da instrução à peça 128, há que se distinguir a situação daqueles para os quais não
há mais débito a ser imputado, caso das Srªs Elisabeth Ayres Eisenman e Anabete Gomes, em relação aos demais. Para essas
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duas responsáveis, sugere-se que a fundamentação a ser empregada pelo TCU seja a alínea “b” do inciso III do art. 16 da Lei
8.443/1992, mantendo-se a alínea “c” do referido inciso apenas para os responsáveis com relação aos quais estão sendo
atribuídas parcelas de débito.
10. Sugere-se, ainda, com base nos arts. 70, parágrafo único, e 71, inciso II, da Constituição Federal, que sejam
julgadas irregulares as contas da empresa Ferlim, cuja condenação em débito solidário está sendo proposta nas letras “c” e
“d” do parágrafo 275 da instrução à peça 128.
11. Ante o exposto, este Membro do Ministério Público de Contas da União propõe as seguintes correções e acréscimos
em relação à proposta de mérito da Secex/RJ (parágrafo 275 da instrução à peça 128):
a) fundamentar o julgamento pela irregularidade das contas das Srªs Elisabeth Ayres Eisenman e Anabete Gomes na
alínea “b” do inciso III do art. 16 da Lei 8.443/1992;
b) incluir o julgamento pela irregularidade das contas da empresa Ferlim Serviços Técnicos Ltda. na letra “b” do
parágrafo 275 da instrução à peça 128;
c) determinar à Secex/RJ que, com base no art. 43 da Resolução TCU 259/2014, constitua processo apartado de TCE
para que seja avaliada a possível existência de pagamentos superfaturados à empresa Ferlim Serviços Técnicos Ltda. no âmbito
do Contrato 77/2006, no período de 1º/12/2006 a 31/12/2010, com vistas ao integral cumprimento do subitem 1.7.3.4 do Acórdão
540/2016 - 1ª Câmara, devendo ser submetida, se for o caso, proposta ao Ministro-Relator para que sejam citados os
responsáveis que vierem a ser identificados pela unidade técnica.”
É o Relatório.
VOTO
I – Histórico
Cuidam os autos de tomada de contas especial referente a irregularidades verificadas no Contrato 77/2006, firmado pelo
Hospital Federal do Andaraí - HFA e pela empresa Ferlim Serviços Técnicos Ltda., visando à prestação de serviços de lavanderia
de roupas hospitalares processadas, compreendendo coleta, lavagem, desinfecção e distribuição, além do fornecimento da mão
de obra específica para cada função.
4. A presente tomada de contas especial foi instaurada por determinação deste Tribunal, expressa no subitem 1.7.3.4 do
Acórdão 540/2016 – 1ª Câmara, proferido no julgamento da prestação de contas do Hospital Federal do Andaraí – HFA
(TC 019.660/2014-6), referente ao exercício de 2013, verbis:
“1.7.3. determinar a formação de processo apartado, com natureza de tomada de contas especial, para cada um dos
seguintes contratos em que foram apontados indícios de sobrepreço:
(...)
1.7.3.4. Contrato 77/2006, firmado com a empresa Ferlim Serviços Técnicos Ltda.;”
5. A unidade técnica apresentou o seguinte histórico dos fatos apurados nestes autos:
a) em 2006, a gestão do HFA encontrava-se a cargo do Instituto Nacional de Traumatologia - Into, por força do disposto
no art. 3º da Portaria GM/MS 1.271/2005. Assim sendo, coube a esse instituto realizar o Pregão Eletrônico 92/2006, cujo objeto
compreendia os serviços de lavanderia, camareira e rouparia. Essas atividades seriam executadas por 55 profissionais;
b) o modelo adotado na mencionada contratação previu que o respectivo pagamento seria por quilograma de roupa
lavada. Em princípio, seria dispendido o valor mensal proposto pela futura contratada, o que teria por base uma demanda mensal
de 60.000 kg;
c) a empresa Ferlim, vencedora do mencionado Pregão Eletrônico 92/2006, firmou o Contrato 77/2006, no qual constava,
conforme discriminado na proposta comercial integrante do contrato, que seriam pagos mensalmente R$ 231.000,00 (duzentos
e trinta e um mil reais), correspondentes a R$ 3,85/kg;
d) a vigência do referido contrato foi prorrogada até 3/6/2012, por meio da celebração de termos aditivos. Além disso,
a empresa Ferlim prestou serviços, sem a devida cobertura contratual, até 31/5/2013;
e) a repactuação do valor do contrato foi submetida aos setores pertinentes do Into e formalizada por meio do 2º Termo
Aditivo, assinado em 7/5/2008, no qual foi ajustado que seriam pagos mensalmente R$ 246.000,00 (duzentos e quarenta e seis
mil reais), equivalentes a R$ 4,10/kg;
f) após a celebração do 2º Termo Aditivo, a responsabilidade pela condução dessa contratação passou a ser do próprio
hospital, já que o referido ajuste, além de propiciar a repactuação dos valores contratuais, promoveu a sub-rogação de direitos e
obrigações. Cabe lembrar que, naquela época, o HFA havia recuperado sua autonomia gerencial por força do disposto na Portaria
GM/MS 187, de 30/1/2008;
g) em 2011, a Controladoria Geral da União identificou sobrepreço de R$ 0,90 no valor do quilograma de roupa lavada,
o que geraria um prejuízo mensal de R$ 53.879,90 (cinquenta e três mil oitocentos e setenta e nove reais e noventa centavos) e
anual de R$ 646.558,80 (seiscentos e quarenta e seis mil quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos). Diante disso, a
CGU recomendou que o HFA adotasse providências para ajustar o preço cobrado ao de mercado, obter o ressarcimento dos
danos verificados e apurar responsabilidades pelo ocorrido;
h) para possibilitar a comparação com os valores de referência disponibilizados nos estudos efetuados pelo CadTerc Estudos Técnicos de Serviços Terceirizados (www.cadterc.sp.gov.br), a CGU expurgou do valor mensal avençado a importância
“correspondente aos 44 postos de camareiras/auxiliares de rouparia, encontrando o valor mensal de R$ 178.679,90, o qual
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dividido pelo total de quilogramas estimados por mês apresenta o preço unitário de R$ 2,98 por quilograma”;
i) em 2012, foi realizado o Pregão de Registro de Preços 25/2012, visando à contratação dos serviços anteriormente
prestados pela Ferlim. Dessa licitação resultou a ata de registro de preços 46, datada de 3/12/2012, a qual deu suporte para a
celebração, no dia 1º/6/2013, do Contrato 4/2013, firmado com a empresa Lido Serviços Gerais Ltda. – ME. Essa contratação
foi unilateralmente rescindida pelo HFA, no fim de 2013, tendo em vista a inexequibilidade dos preços avençados, que foi
alegada pela contratada;
j) ainda em 2013, o HFA atendeu ao que foi recomendado pela CGU e promoveu glosa no valor de R$ 135.534,08 (cento
e trinta e cinco mil quinhentos e trinta e quatro reais e oito centavos), incidente na fatura de fevereiro de 2013, paga em 31/5/2013;
k) efetuada a rescisão do contrato com a empresa Lido, o HFA contratou, emergencialmente, na data de 13/12/2013, a
empresa Felimpe Higienização em Têxteis e Serviços Técnicos Ltda. Foram celebrados dois contratos distintos, um para
prestação dos serviços de lavanderia (contrato 12/2013) e outro para a operação do setor de rouparia do hospital (contrato
11/2013). No primeiro contrato, foi especificado o valor de R$ 2,47/kg de roupa lavada;
l) a unidade técnica realizou inspeção saneadora das contas de 2013 da UFRJ, no âmbito da qual aferiu a economicidade
do Contrato 77/2006. Naquela oportunidade, foi ampliado o âmbito do expurgo realizado pela CGU, que passou a abarcar todos
os 55 prestadores de serviço constantes da proposta comercial da Ferlim. Dessa forma, o valor a ser abatido do valor mensal
daquele contrato passou a ser de R$ 77.569,16 (setenta e sete mil quinhentos e sessenta e nove reais e dezesseis centavos). O
resultado obtido após essa redução foi dividido pelas quantidades de roupa lavada a cada mês, obtendo-se assim os preços
efetivos por quilograma de roupa lavada mensalmente. Tais preços variaram de R$ 2,51 a R$ 2,81, em 2011 e 2012, e entre
R$ 2,49 a R$ 2,64, em 2013;
m) foi então calculado, considerando como valor de mercado do quilograma lavado aquele divulgado no CadTerc
(R$ 2,08 em 2011, R$ 2,20 em 2012 e R$ 2,39 em 2013), o superfaturamento havido ocorrido de janeiro de 2011 a maio de
2013; e
n) as responsabilidades pelas irregularidades sob comento recaíram sobre a empresa e o dirigente máximo do HFA no
período de 2011 até o término da prestação dos serviços pela Ferlim no âmbito do Contrato 77/2016. Os agentes do Into que se
pronunciaram, quando da celebração do 2º Termo Aditivo, quanto à adequação dos valores repactuados aos preços praticados
no mercado foram responsabilizados especificamente pelos débitos pertinentes à execução contratual no exercício de 2011 até o
mês de novembro. Já quanto aos danos relativos ao período restante da execução do contrato, a responsabilização recaiu sobre
os agentes do HFA que se manifestaram, na fase de apreciação do 7º Termo Aditivo, celebrado em 2/12/2011, quanto à referida
adequabilidade dos preços cobrados nesse contrato. A identificação de todos esses gestores segue abaixo:
- no âmbito do Instituto Nacional de Traumatologia: Sras. Lia Lúcia Baptista dos Santos, responsável pela Área de
Contabilidade; Elisabeth Ayres Eisenman, Gerente da Área de Contratos; e Anabete Gomes, Chefe da Divisão de Suprimentos
Substituta; e
- no âmbito do Hospital Federal do Andaraí: Sr. Paulo Eduardo de Oliveira Junior, Coordenador de Administração; Sra.
Camila Silva Chedid, Chefe do Setor de Controle e Contratos; e Sr. Dásio Lopes Simões, Diretor Geral.
4. A unidade técnica propôs a citação desses responsáveis, a qual foi regularmente realizada, após ter sido por mim
autorizada. Contudo, a unidade técnica, em nova instrução, constatou que a apuração do débito constante das citações não foi
feita de forma correta. Afinal, apesar de a glosa só ter ocorrido em 31/5/2013, as parcelas que a compuseram foram levadas com
seu valor histórico para abater os respectivos superfaturamentos ocorridos nos meses de 2011. Em outras palavras, considerouse que o abatimento foi contemporâneo ao superfaturamento, o que de fato não ocorreu. Com isso, essas parcelas dedutivas foram
superestimadas, favorecendo assim os responsáveis em detrimento do justo ressarcimento ao erário. Essa falha foi corrigida e
novas citações foram efetivadas, considerando os novos valores dos débitos.
5. Os responsáveis apresentaram alegações de defesas tempestivas, tendo alegado, em síntese, que:
a) a majoração da dívida, que ensejou o novo chamamento aos autos, foi equivocada. A elevação implementada no valor
do débito configura reformatio in pejus, que é amplamente vedado pelo TCU, como se observa nos Acórdãos 3.363/2010 –
Plenário e 6.448/2014 - 2a Câmara, ambos relatados pelo Ministro Benjamin Zymler;
b) “desde maio de 2008 não houve qualquer alteração/repactuação do preço referente ao Contrato 77/2006”. Considera
que tal circunstância possibilita antever a “impropriedade e a infundada acusação que se imputa à Defendente” quanto ao
“superfaturamento nos preços dos serviços realizados entre os anos de 2011/2013”;
c) o referencial utilizado para apurar o suposto sobrepreço não é adequado, uma vez que toma “por base valores
completamente fora da realidade da cidade do Rio de Janeiro, uma vez que os critérios utilizados têm por base dados do Estado
de São Paulo”;
d) o valor praticado no Contrato 4/2013, firmado pelo Hospital Federal do Andaraí e pela empresa Lido Serviços Gerais
Ltda., não é um referencial adequado para verificar a justeza do preço praticado no âmbito do contrato 77/2006. Afinal, o preço
ofertado pela mencionada empresa era inexequível, o que foi comprovado pelo desinteresse dos licitantes remanescentes do
certame que deu origem a esse contrato em assumir a contratação após a desistência dessa empresa, ocorrida logo no início da
vigência contratual, sob a alegação de impossibilidade econômica e financeira de honrar o acordado;
e) são aceitáveis os valores pertinentes aos contratos 11/2013 e 12/2013, celebrados visando à “execução destes mesmos
serviços no âmbito do HFA”, os quais não foram questionados pelo TCU. Caso sejam considerados os preços praticados nesses
contratos, “se concluirá, de forma inequívoca, que não houve o alegado ‘sobrepreço’ apontado nesta TCE”;
f) os expurgos realizados, “valores referentes ao fornecimento de 55 (cinquenta e cinco) funcionários, equivalente ao
montante mensal de R$ 77.569,16”, para possibilitar o uso do CadTerc como paradigma de preços, limitaram-se aos custos
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diretos, quando também deveriam englobar o BDI (taxa de administração, lucro e tributos). Pleiteia, assim, que o referido
expurgo seja fixado no valor de R$ 110.612,78 (cento e dez mil seiscentos e doze reais e setenta e oito centavos);
g) os gestores públicos arrolados nestes autos se manifestaram pela continuidade de um serviço essencial, devidamente
“amparados por pesquisa de preços realizada pelo Setor de Contratos da Unidade”;
h) o valor estipulado no contrato 4/2013, que foi considerado inexequível, “era superior ao valor informado pelo Estudo
Técnico CadTerc”;
i) no voto do Ministro Relator Walton Alencar Rodrigues, exarado no TC 019.511/2011-6, foi afirmado que “os preços
informados na pesquisa de preços realizada pelo Setor de Contratos eram compatíveis com o preço praticado no Hospital
Federal do Andaraí” e “foi consignada informação em relação à distinção de características dos serviços, ao contrário do que
alega o trabalho da presente Tomada de Contas Especial”;
j) a utilização do CadTerc iria de encontro ao orientado pelo próprio TCU em seu Manual de Licitação e Contratos, o
qual dispõe que “a estimativa deve ser elaborada com base nos preços colhidos em empresas do ramo pertinente ao objeto
licitado, correntes no mercado onde será realizada a licitação”. Aduziu que o Estado de São Paulo possuiria condições
diferenciadas em relação ao Estado do Rio de Janeiro, as quais comprometeriam “sobremaneira, a comparação entre os preços
praticados no HFA (Rio de Janeiro) e aqueles tidos como ‘de referência’ pelo CadTerc”;
k) os normativos disciplinadores da matéria, vigentes à época dos fatos, não estabeleciam o modus operandi da pesquisa
de preços “para comprovação da vantajosidade na manutenção do instrumento contratual”. Ainda assim, foram “utilizadas
fontes diferenciadas para subsidiar a decisão quanto à celebração dos 1° e 2° Termos Aditivos ao Contrato n° 77/2006”. Nesse
sentido, “foram realizadas pesquisas contemplando duas metodologias, quais sejam: consulta ao mercado privado e ao mercado
público do Município do Rio de Janeiro”. A realização dessas pesquisas foi demonstrada por meio da anexação de documentos
que “confirmam e certificam que o preço praticado pela empresa Ferlim Serviços Técnicos Ltda., na contratação realizada pelo
INTO, estaria dentro da média e padrão, tanto do mercado público, como do mercado privado”;
l) a “repactuação do valor contratado deveu-se ao aumento salarial dos empregados e insumos utilizados em toda a
operação, conforme comprovado nos autos”. Ademais, foi observado o prazo de 1 ano contado a partir da data de apresentação
da proposta inicial; e
m) segundo consta no relatório elaborado pela CGU, que foi juntado aos presentes autos, o CadTerc padece de defasagem
e se apresenta fora do contexto territorial, não podendo servir, assim, “de parâmetro para busca da imputação de prática de
sobrepreço”. Além do que, verifica-se “a total inexequibilidade do preço que se pretende emplacar para fins de fixação e
atribuição de excesso praticado, restando inviabilizada a imposição de prática de preços abaixo dos faturados, sob o
fundamento de suposto superfaturamento”.
6. Após analisar essas alegações de defesa e os documentos acostados a estes autos, a unidade técnica concluiu que:
a) a alegação referente à inclusão do BDI na composição dos valores expurgados merece ser parcialmente acolhida. A
defesa tem razão ao criticar o fato de no expurgo só terem sido computados os custos diretos do plantel de funcionários alocados
no contrato não diretamente envolvidos nos serviços de lavagem. Cabe salientar que, tendo em vista a heterogeneidade das
parcelas que compõem o objeto avençado (lavagem de roupas propriamente dita e fornecimento de mão-de-obra para a execução
de funções específicas), a apropriação do BDI deve levar em conta a proporção da parcela do objeto expurgada em relação ao
valor cheio do contrato. Dessa forma, o novo valor da parcela expurgada passou a ser de R$ 106.311,34 (cento e seis mil trezentos
e onze reais e trinta e quatro centavos). Recalculando o valor do débito decorrente dos pagamentos ocorridos no exercício de
2013 e em alguns meses dos exercícios de 2011 e 2012, foram obtidas as quantias apresentadas nas tabelas abaixo:
- Débitos por superfaturamento no período de janeiro a novembro de 2011:
Valor
Original
Tipo
Data de Pagamento/Ocorrência
(R$)
D
4/4/2011
2.701,85
D
28/7/2011
10.653,05
4/8/2011

7.137,88

D

25/8/2011

10.130,35

D

30/9/2011

13.071,19

D

28/11/2011

13.005,74

D

1/12/2011

19.488,40

D

31/5/2013

106.915,05

C

Valor Atualizado com Juros em 15/5/2018
30.738,63
- Débitos por superfaturamento no período de dezembro de 2011 a maio de 2013
Valor
Original
Data de Pagamento/Ocorrência
(R$)
1/2/2012
17.398,01

C

1/2/2012

D

24.738,26

Tipo
D
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Data de Pagamento/Ocorrência

Valor

Original

Tipo

(R$)

10/4/2012

7.688,66

D

3/4/2012

5.123,19

D

29/5/2012

6.121,38

D

23/7/2012

7.688,66

D

1/8/2012

10.070,50

D

8/10/2012

7.688,66

D

8/10/2012

516,61

D

23/11/2012

7.688,66

D

12/12/2012

6.223,78

D

31/5/2013

28.619,03

C

D
Valor Atualizado com Juros em 15/5/2018
105.980,99
b) as demais alegações de defesa devem ser rejeitadas, uma vez que não foram consideradas aptas para afastar a
responsabilização das pessoas físicas e da empresa citadas;
c) verifica-se que a glosa referente aos superfaturamentos ocorridos em 2011 foi superior aos débitos pertinentes a esse
período. Diante disso, apesar de não ser possível atribuir dívida às responsáveis que respondiam somente pelas irregularidades
ocorridas nesse interregno (Sras. Elisabeth Ayres Eisenman e Anabete Gomes), avalia-se que suas contas devem ser julgadas
irregulares, visto que as irregularidades cometidas não foram afastadas por suas alegações de defesa;
d) os responsáveis que responderam por atos praticados em ambos os períodos merecem não só ter suas contas julgadas
irregulares, visto que tiveram suas alegações de defesa rejeitadas, mas também deve ser-lhes imputado débito, considerando que
o saldo favorável referente ao exercício de 2011, equivalente a R$ 30.738,63 (trinta mil setecentos e trinta e oito reais e sessenta
e três centavos), não é suficiente para anular o quantum desfavorável observado no período subsequente, correspondente a
R$ 105.980,99 (cento e cinco mil novecentos e oitenta reais e noventa e nove centavos); e
e) a Sra. Lia Lúcia Baptista dos Santos logrou demonstrar que sua conduta não poderia ter sido incluída na cadeia causal
da irregularidade cuja prática lhe foi imputada. Consequentemente, suas alegações de defesa devem ser acolhidas e ela deve ser
excluída do polo passivo desta TCE.
7. Diante do acima exposto, a unidade técnica propôs:
a) acolher as alegações de defesa da Sra. Lia Lúcia Baptista dos Santos e, por conseguinte, excluí-la do polo passivo
deste processo;
b) julgar irregulares as contas dos Srs. Dásio Lopes Simões e Paulo Eduardo de Oliveira Junior e das Sras. Elisabeth
Ayres Eisenman, Anabete Gomes e Camila Silva Chedid;
c) condenar o Sr. Dásio Lopes Simões solidariamente com a empresa Ferlim Serviços Técnicos Ltda. e o Sr. Dásio Lopes
Simões solidariamente com a empresa Ferlim Serviços Técnicos Ltda., o Sr. Paulo Eduardo de Oliveira Junior e a Sra. Camila
Silva Chedid ao pagamento das quantias especificadas na instrução e detalhadas no relatório que antecede este voto;
d) aplicar aos Srs. Dásio Lopes Simões e Paulo Eduardo de Oliveira Junior, à Sra. Camila Silva Chedid e à empresa
Ferlim Serviços Técnicos Ltda. a multa prevista nos arts. 57 da Lei 8.443/1992 e 267 do Regimento Interno do TCU;
e) aplicar às Sras. Elisabeth Ayres Eisenman e Anabete Gomes a multa prevista nos arts. 58, I, da Lei 8.443/1992 e 267
do Regimento Interno do TCU.
8. O Procurador Rodrigo Medeiros de Lima emitiu parecer, do qual destaco os seguintes pontos:
“4. Apesar de o presente processo contar com proposta de mérito da Secex/RJ (peças 128 e 129), após terem sido
citados os responsáveis, tendo todos apresentado alegações de defesa (peças 104, 106, 109, 117, 118, 119, 121 e 122), nota-se
que não houve o integral cumprimento do subitem 1.7.4 do Acórdão 540/2016-TCU-1ª Câmara. O referido subitem indicava a
necessidade de a unidade instrutiva submeter ao Ministro Benjamin Zymler, relator deste processo, “proposta de citação
abrangendo os valores pagos a maior durante toda a vigência dos mencionados contratos”, o que ainda não ocorreu.
5. O Ministério Público observa que não consta desta TCE indicação de ocorrência, ou não, de pagamentos
superfaturados à empresa Ferlim no período de 1º/12/2006, quando foi iniciada a vigência contratual (peça 1, p. 52), a
31/12/2010, sendo esse o dia imediatamente anterior àquele que demarcou o início da verificação de irregularidades neste
processo, pela Secex/RJ, nos desembolsos efetuados pelo HFA para arcar com as despesas decorrentes da execução do Contrato
77/2006.
6. Assim, este Representante do Ministério Público considera oportuno que o Tribunal determine à unidade técnica
que avalie se, no período de execução do Contrato 77/2006 entre 1º/12/2006 a 31/12/2010, foram efetuados pagamentos a maior
à contratada e, em caso positivo, que, em autos apartados, realize a identificação dos envolvidos e as consequentes citações.
7. Sem prejuízo da mencionada continuidade das apurações e tendo em conta o que dispõe o parágrafo único do art.
354 e o art. 356 do Código de Processo Civil (CPC) – julgamento antecipado parcial do mérito do processo –, o Parquet de
Contas considera desejável que seja proferido, desde logo, o julgamento das contas dos responsáveis arrolados nesta TCE, com
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imputação de débito solidário a alguns deles. Tal medida encontra-se em condições de ser efetivada com relação ao período de
execução contratual no qual já foi constatada a existência de superfaturamento nos pagamentos que beneficiaram a empresa
Ferlim (janeiro de 2011 a maio de 2013).
8. Com base nas considerações expostas no parágrafo precedente e com o intuito de se prestigiar a razoável duração
do processo e a eficiência administrativa (ex vi dos arts. 4º e 8º do novo CPC), o Ministério Público manifesta sua concordância
com a proposta de mérito oferecida nos autos pela Secex/RJ, em pareceres uniformes (peças 128 e 129). Ressalva, contudo, a
necessidade de serem promovidos os ajustes a seguir indicados no encaminhamento sugerido pela unidade instrutiva no
parágrafo 275 da instrução à peça 128 (p. 46-48).
9. No que tange à fundamentação para o julgamento pela irregularidade das contas dos ex gestores do Into e do HFA,
nominados na letra “b” do parágrafo 275 da instrução à peça 128, há que se distinguir a situação daqueles para os quais não
há mais débito a ser imputado, caso das Srªs Elisabeth Ayres Eisenman e Anabete Gomes, em relação aos demais. Para essas
duas responsáveis, sugere-se que a fundamentação a ser empregada pelo TCU seja a alínea “b” do inciso III do art. 16 da Lei
8.443/1992, mantendo-se a alínea “c” do referido inciso apenas para os responsáveis com relação aos quais estão sendo
atribuídas parcelas de débito.
10. Sugere-se, ainda, com base nos arts. 70, parágrafo único, e 71, inciso II, da Constituição Federal, que sejam
julgadas irregulares as contas da empresa Ferlim, cuja condenação em débito solidário está sendo proposta nas letras “c” e
“d” do parágrafo 275 da instrução à peça 128.
11. Ante o exposto, este Membro do Ministério Público de Contas da União propõe as seguintes correções e acréscimos
em relação à proposta de mérito da Secex/RJ (parágrafo 275 da instrução à peça 128):
a) fundamentar o julgamento pela irregularidade das contas das Srªs Elisabeth Ayres Eisenman e Anabete Gomes na
alínea “b” do inciso III do art. 16 da Lei 8.443/1992;
b) incluir o julgamento pela irregularidade das contas da empresa Ferlim Serviços Técnicos Ltda. na letra “b” do
parágrafo 275 da instrução à peça 128;
c) determinar à Secex/RJ que, com base no art. 43 da Resolução TCU 259/2014, constitua processo apartado de TCE
para que seja avaliada a possível existência de pagamentos superfaturados à empresa Ferlim Serviços Técnicos Ltda. no âmbito
do Contrato 77/2006, no período de 1º/12/2006 a 31/12/2010, com vistas ao integral cumprimento do subitem 1.7.3.4 do Acórdão
540/2016 - 1ª Câmara, devendo ser submetida, se for o caso, proposta ao Ministro-Relator para que sejam citados os
responsáveis que vierem a ser identificados pela unidade técnica.”
II – Análise do mérito desta tomada de contas especial
9. Consoante exposto no parágrafo 2 deste voto, a presente tomada de contas especial foi instaurada visando a apurar a
existência ou não de um débito decorrente de um suposto superfaturamento na execução do Contrato 77/2006, firmado pelo
Hospital Federal do Andaraí - HFA e pela empresa Ferlim Serviços Técnicos Ltda., visando à prestação de serviços de lavanderia
de roupas hospitalares processadas, compreendendo coleta, lavagem, desinfecção e distribuição, além do fornecimento da mão
de obra específica para cada função.
10. Assim sendo, neste momento, concentrarei a minha análise na existência ou não do mencionado débito. Até porque
a conclusão dessa análise será decisiva para referendar ou não a responsabilização dos gestores públicos e da empresa citados
nesta TCE.
11. A unidade técnica e o Ministério Público junto ao TCU entenderam que, efetivamente, existe um débito a ser imputado
aos responsáveis. Solicito as vênias de estilo para discordar desse entendimento, pelos motivos que passo a expor.
12. Preliminarmente, friso que o CadTerc - Estudos Técnicos de Serviços Terceirizados vem sendo utilizado por este
Tribunal como uma fonte de preços referenciais para serviços de transporte, refeição, limpeza e vigilância. Nesse sentido, podem
ser citados, a título de exemplos, os Acórdãos 3.343/2015 - Plenário, 2.960/2015 - Plenário, 1.990/2015 - Plenário, 2.056/2012
- Plenário e 2.050/2016 - 1ª Câmara. Logo, não procedem as alegações da defesa no sentido de que o referido sistema não poderia
ter sido utilizado nesta tomada de contas especial.
13. Por outro lado, é forçoso reconhecer que, consoante alegado pelos responsáveis, existem diferenças entre os mercados
das cidades do Rio de Janeiro (onde foram prestados os serviços) e de São Paulo (cujos preços são utilizados para definir os
valores constantes do CadTerc). Por via de consequência, em determinados casos concretos, pode haver a necessidade de
promover ajustes nos valores sob comento.
14. Após compulsar os presentes autos, constatei que nem a unidade técnica nem a defesa, que mencionou a existência
de alguns fatores capazes de aumentar os preços cobrados no Rio de Janeiro, quantificaram o impacto eventualmente produzido
por esses fatores sobre os valores orçados no CadTerc, quando considerados para aferir a existência de um eventual sobrepreço
em serviços prestados na capital fluminense. Nesse cenário, considero inviável asseverar com razoável grau de certeza qual é a
magnitude dos ajustes eventualmente necessários nos valores sob exame.
15. Cumpre salientar que os responsáveis apresentaram indícios de que seriam necessários ajustes nos valores referenciais
adotados. Em primeiro lugar, lembraram que o Contrato 4/2013, firmado pelo Hospital Federal do Andaraí e pela empresa Lido
Serviços Gerais Ltda., cujo objeto é o mesmo da avença ora em questão, estabeleceu um preço para os serviços contratados
superior ao constante do CadTerc. Apesar disso, essa avença não foi adiante porque a empresa contratada alegou que esse valor
era inexequível. Aduzo que os licitantes remanescentes do certame que deu origem a esse contrato se recusaram a assumir a
contratação após a desistência dessa empresa, ocorrida logo no início da vigência contratual, sob a alegação de impossibilidade
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econômica e financeira de honrar o valor acordado.
16. Além disso, o HFA apresentou pesquisas de preços que apontam a compatibilidade do valor estipulado no contrato
sob comento com os preços de mercado, o que reforça a suposição de que algum ajuste no referencial adotado (CadTerc) era
necessário.
17. Claro está que, se o valor supostamente cobrado a maior representasse um percentual muito expressivo da quantia
total paga pelo HFA, a variação referida no parágrafo anterior perderia relevância e poderia até ser desconsiderada. Contudo, no
caso vertente, verifiquei que a unidade técnica, após efetuar ajustes e correções nos cálculos inicialmente realizados, apontou
que R$ 75.242,36 (setenta e cinco mil duzentos e quarenta e dois reais e trinta e seis centavos), em valores de 15/5/2018, foram
pagos indevidamente. Afinal, consoante descrito em detalhes no parágrafo 6 deste voto, foram registrados um saldo credor de
R$ 30.738,63 (trinta mil setecentos e trinta e oito reais e sessenta e três centavos) e um devedor correspondente a R$ 105.980,99
(cento e cinco mil novecentos e oitenta reais e noventa e nove centavos).
18. Segundo informado pela unidade técnica, por meio do 2º Termo Aditivo ao contrato em tela, foi ajustado que seriam
pagos mensalmente pelo HFA R$ 246.000,00 (duzentos e quarenta e seis mil reais), dos quais, R$ 139.688,66 (cento e trinta e
nove mil seiscentos e oitenta e oito reais e sessenta e seis centavos) corresponderiam ao serviço de lavagem de roupa e R$
106.311,34 (cento e seis mil trezentos e onze reais e trinta e quatro centavos) ao fornecimento de mão-de-obra.
19. Nesta tomada de contas especial, estão sendo analisados os pagamentos efetuados entre janeiro de 2011 e maio de
2013, abrangendo, por conseguinte, um período de 29 meses. Multiplicando-se o número de meses pelo valor mensal, obtém-se
um valor total pago de R$ 4.050.971,14 (quatro milhões cinquenta mil e novecentos e setenta e um reais e quatorze centavos).
Assim sendo, o sobrepreço apontado pela unidade técnica corresponde a aproximadamente 1,86% do valor total dispendido pelo
hospital.
20. Com fulcro nessas considerações, entendo que não restou demonstrada a existência de um débito remanescente, após
a realização da glosa efetuada pelo HFA. Diante disso, entendo que as alegações de defesa dos responsáveis devem ser
parcialmente acolhidas.
21. Por conseguinte, julgo que as respectivas contas devem ser julgadas regulares com ressalvas, uma vez que este
processo foi autuado com o fim exclusivo de apurar a existência de dano ao erário decorrente de pagamentos realizados com
suposto sobrepreço.
22. Por oportuno, lembro que, no item 1.7.1 do Acórdão 540/2016 – 1ª Câmara, relativo à Prestação de Contas do Hospital
Federal do Andaraí – HFA, referente ao exercício de 2013, foi determinado o sobrestamento das contas dos responsáveis Dásio
Lopes Simões, Teresa Cristina Vivas Navarro, Paulo Eduardo de Oliveira Junior e Camila Silva Chedid, até que fosse proferida
decisão definitiva no âmbito dos processos de tomadas de contas especiais que foram autuados por força do disposto naquele
decisum. Assim sendo, proponho que, após o julgamento desta TCE, ela seja apensada àquele processo, com o fito de subsidiar
a análise final das contas desses responsáveis.
23. Finalmente, acolho a proposta formulada pelo representante do Parquet especializado no sentido de determinar à
Secex TCE que, com base no art. 43 da Resolução TCU 259/2014, constitua processo apartado de tomada de contas especial,
com o fito de avaliar a possível existência de pagamentos superfaturados para a empresa Ferlim Serviços Técnicos Ltda., no
âmbito do Contrato 77/2006, no período de 1º/12/2006 a 31/12/2010, com vistas ao integral cumprimento do subitem 1.7.3.4 do
Acórdão 540/2016 - 1ª Câmara, devendo ser submetida, se for o caso, proposta ao Ministro-Relator para que sejam citados os
responsáveis que vierem a ser eventualmente identificados pela unidade técnica.
Diante do acima exposto, voto no sentido de que seja aprovado o acórdão que ora submeto à deliberação deste Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 446/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo TC 006.065/2016-3.
2. Grupo I – Classe de Assunto: II – Tomada de Contas Especial.
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Responsáveis: Anabete Gomes (CPF 345.544.917-49), Camila Silva Chedid (CPF 114.104.447-16), Dásio Lopes
Simões (CPF 634.308.947-00), Elizabeth Ayres Eisenman (CPF 021.105.077-64), Ferlim Serviços Técnicos Ltda. (CNPJ
42.116.376/0001-06), Lia Lucia Baptista dos Santos (CPF 375.021.077-20) e Paulo Eduardo de Oliveira Júnior (CPF
032.140.846-23).
4. Entidade: Hospital Federal do Andaraí.
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE).
8. Representação legal:
Jaques Fernando Reolon (22.885/OAB-DF) e outros, representando a Sra. Lia Lucia Baptista dos Santos;
Andrelino Lemos Filho (303.590/OAB-SP) e outros, representando a empresa Ferlim Serviços Técnicos Ltda.;
André Andrade Viz (57.863/OAB-RJ) e outros, representando o Sr. Dásio Lopes Simões;
Roberto Moreno de Melo (138.260/OAB-RJ) e outros, representando a Sra. Camila Silva Chedid.
9. Acórdão:
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial referente a irregularidades verificadas no
Contrato 77/2006, firmado pelo Hospital Federal do Andaraí - HFA e pela empresa Ferlim Serviços Técnicos Ltda., visando à
prestação de serviços de lavanderia de roupas hospitalares processadas, compreendendo coleta, lavagem, desinfecção e
distribuição, além do fornecimento da mão de obra específica para cada função,
ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento nos arts.
1º, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei Orgânica do TCU e 1º, 208 e 214, II, do Regimento Interno do TCU, e diante das razões expostas
pelo relator, em:
9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis arrolados no item 3.1. deste acórdão;
9.2. julgar regulares com ressalvas as contas das Sras. Anabete Gomes (CPF 345.544.917-49), Camila Silva Chedid (CPF
114.104.447-16), Elizabeth Ayres Eisenman (CPF 021.105.077-64) e Lia Lucia Baptista dos Santos (CPF 375.021.077-20), dos
Srs. Dásio Lopes Simões (CPF 634.308.947-00) e Paulo Eduardo de Oliveira Júnior (CPF 032.140.846-23) e da empresa Ferlim
Serviços Técnicos Ltda. (CNPJ 42.116.376/0001-06), dando-lhes quitação;
9.3. apensar este processo ao TC 019.660/2014-6, relativo à Prestação de Contas do Hospital Federal do Andaraí – HFA
referente ao exercício de 2013;
9.4. determinar à Secex TCE que, com base no art. 43 da Resolução TCU 259/2014, constitua processo apartado de
tomada de contas especial, com o fito de avaliar a possível existência de pagamentos superfaturados para a empresa Ferlim
Serviços Técnicos Ltda., no âmbito do Contrato 77/2006, no período de 1º/12/2006 a 31/12/2010, com vistas ao integral
cumprimento do subitem 1.7.3.4 do Acórdão 540/2016 - 1ª Câmara, devendo ser submetida, se for o caso, proposta ao MinistroRelator para que sejam citados os responsáveis que vierem a ser porventura identificados pela unidade técnica; e
9.5. dar ciência deste acórdão ao Hospital Federal do Andaraí.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0446-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler (Relator), Bruno Dantas e Vital do
Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.

GRUPO II – CLASSE I – Primeira Câmara
TC 004.508/2017-3
Natureza: Embargos de Declaração em Recurso de Reconsideração em Tomada de Contas Especial
Entidades: Fundo Nacional de Assistência Social e Município de Amontada - CE
Responsável: Edivaldo Assis de Jesus (383.694.603-30)
Representação legal: Paulo Napoleão Gonçalves Quezado (3183/OAB-CE) e outros, representando
Edivaldo Assis de Jesus.
SUMÁRIO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DE DESPESAS REALIZADAS NO ÂMBITO
DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
(PSB/PSE), EXERCÍCIOS DE 2006 E 2007. DESVIO DE FINALIDADE E CONTAS IRREGULARES,
DÉBITO E MULTA. GRAVE OMISSÃO NA SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS.
CULPA IN VIGILANDO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DE PARTE DOS DÉBITOS.
REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPOSTAS
CONTRADIÇÕES QUANTO À NECESSIDADE DE CHAMAMENTO DE OUTROS
RESPONSÁVEIS, AO VALOR DO DÉBITO, À DOSIMETRIA DA MULTA E À APLICAÇÃO DA
JURISPRUDÊNCIA DO STF SOBRE A PRESCRITIBILIDADE DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CONHECIMENTO E REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS.
RELATÓRIO
Cuidam os autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. Edivaldo Assis de Jesus, ex-prefeito
do Município de Amontada/CE (gestões 2005/2008 e 2009/2012), contra o Acórdão 8.799/2019-1ª Câmara.
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2. O presente feito trata, originalmente, de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério
do Desenvolvimento Social (MDS) em razão da impugnação parcial de despesas efetuadas com repasses
federais, na modalidade fundo a fundo, relativas à execução dos programas de Proteção Social Básica e
Proteção Social Especial (PSB/PSE), exercícios de 2006 e 2007.
3. Na fase preliminar do processo foi promovida a citação do Sr. Edivaldo Assis de Jesus em virtude
da “não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados pelo Ministério do
Desenvolvimento Social e Agrário, relativos à execução dos serviços de Proteção Social Básica e Proteção
Social Especial (PSB/PSE), exercícios de 2006 e 2007, programas de ação continuada do Fundo Nacional
de Assistência Social (FNAS), que tinham por objeto o desenvolvimento das ações sociais no Município de
Amontada/CE, em virtude da impugnação parcial de despesas”.
4. Após o encaminhamento da defesa, o Tribunal apreciou a matéria e decidiu, por meio do Acórdão
10.849/2018-1ª Câmara, julgar irregulares as contas do responsável, condená-lo ao pagamento da quantia
de R$ 68.995,46, em valores históricos, e aplicar-lhe multa fundada no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor
de R$ 12.000,00.
5. Irresignado com esta deliberação, o Sr. Edivaldo Assis de Jesus ingressou com recurso de
reconsideração, o qual foi apreciado pelo Acórdão 8.799/2019-1ª Câmara. Na ocasião, o TCU decidiu
conhecer do expediente recursal para, no mérito, dar-lhe provimento parcial com vistas à redução da multa
para R$ 8.400,00.
6. Ainda insatisfeito, o ex-prefeito opôs os presentes embargos de declaração, nos quais alega, em
apertada síntese:
a) há substrato fático e jurídico suficiente para que se possa averiguar, detidamente, a
responsabilidade dos secretários; o chamamento dos demais responsáveis possibilitará a comprovação das
alegações sustentadas pelo embargante ao longo do trâmite processual, uma vez que, além de não ter sido
o executor direto das referidas políticas públicas, de fato, não teria como apresentar documentos suficientes
que pudessem referendar suas alegações;
b) não cabe falar que o ex-prefeito agiu com culpa grave, decorrente da grave omissão no dever de
fiscalização, pois ele descentralizou a execução administrativa, não sendo adequado exigir que o gestor
fiscalize todo e qualquer ato de seus secretários, sob pena de inviabilizar o próprio andamento da máquina
administrativa;
c) há, no mínimo, contradição entre as imputações que lhe foram atribuídas e o valor da multa
imposta, considerando o que restou aduzido pelo relator, bem como a própria natureza jurídica do instituto
da delegação de responsabilidade, verificada no caso de descentralização administrativa;
d) o retorno dos autos não prejudicará eventual direito ressarcitório ao patrimônio público, porquanto
caso realmente se confirme a responsabilidade pela aplicação irregular de recursos – e consequentemente
reconheça a existência de débito –, as ações de ressarcimento, ante a sua natureza imprescritível, não serão
atingidas pelo transcurso do tempo;
e) há evidente contradição com a utilização das normas gerais de prescrição previstas no Código
Civil, que tratam puramente de hipóteses de relações de natureza de direito privado, em detrimento das
normas de direito público, especificamente àquelas mais afinadas com o direito administrativo, que possui
autonomia científica;
f) a adoção do prazo geral de prescrição previsto no Código Civil aos processos de controle externo
não constitui a posição consolidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal (citou precedentes); é
imperioso que esta Corte de Contas se pronuncie “(...) quanto a estas substanciosas alegações, amparadas
e fundamentadas em pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal, tudo a evidenciar a necessidade de
observação do prazo prescricional quinquenal”;
g) caso não seja acolhida a contradição do item anterior, “que seja compreendido que a data a ser
considerada para fins de interrupção do prazo prescricional seja o da efetiva citação do interessado, posto
que, somente a partir deste momento, foi que o embargante integrou a relação processual administrativa
que o levou à sanção”.
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h) o TCU reconheceu a prescrição da maior parte dos débitos que foram imputados ao recorrente,
ante a perda da pretensão punitiva; porém, a notificação contemplou um débito de R$ 223.253,84,
concernente a todos os períodos incluindo aqueles considerados prescritos;
i) somente as ações de ressarcimento ao erário são imprescritíveis, por força do que dispõe a
Constituição Federal; portanto, “somente após formado o título executivo extrajudicial pelo Tribunal de
Contas é que a consequente ação de ressarcimento a ser intentada pelo órgão competente se tornará
imprescritível, vez que o título, repita-se, se encontra totalmente formalizado e fixado pelo órgão de
controle”;
j) depreende-se, portanto, a partir de várias decisões do STF, “que não é o valor de eventual débito
apurado em sede de tomadas de contas que é protegido pela imprescritibilidade, muito porque esta é uma
fase de conhecimento, onde não há uma certeza, nem muito menos liquidez do suposto débito ocorrido,
mas sim a ação executória de ressarcimento, fundada em título executivo extrajudicial formado no âmbito
do Tribunal de Contas”; e
l) a multa imposta foi readequada de uma maneira contraditória, uma vez que saiu de um montante
equivocadamente prefixado, para, com o reconhecimento da prescrição, ser diminuída relativamente ao
percentual de minoração do débito subsistente; a aplicação da sanção deveria ter como base os princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade e ser fixada somente com esteio naqueles débitos que subsistiram.
7. Com isso, requereu que os embargos de declaração fossem conhecidos e que, no mérito: fosse
reconhecida a prescrição quinquenal do débito e da multa; subsidiariamente, fosse interrompida a contagem
do prazo prescricional na data da efetiva citação do interessado; fosse possibilitado o retorno dos autos à
origem com o fito de identificar a eventual responsabilidade dos secretários das pastas; fosse reconhecida
a contradição entre o reconhecimento da prescrição de grande parte dos débitos e o valor da notificação;
fosse efetivado o redimensionamento da multa de acordo com os parâmetros da razoabilidade e da
proporcionalidade.
É o relatório.

VOTO
Cuidam os autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. Edivaldo Assis de Jesus, ex-prefeito do Município de
Amontada/CE (gestões 2005/2008 e 2009/2012), contra o Acórdão 8.799/2019-1ª Câmara.
2. O presente feito trata, originalmente, de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério do
Desenvolvimento Social (MDS) em razão da impugnação parcial de despesas efetuadas com repasses federais, na modalidade
fundo a fundo, relativas à execução dos programas de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial (PSB/PSE), exercícios
de 2006 e 2007.
3. Conforme descrito na instrução preliminar da então denominada Secex/CE, as ocorrências que levaram à citação do
embargante envolvem a não disponibilização de todos os documentos de despesa do exercício de 2006 do PETI; a aplicação dos
recursos em despesas com gêneros alimentícios e reformas, não contemplada em norma legal; e a realização de ações não
previstas no Programa de Proteção Social Básica.
4. Na fase preliminar do processo foi promovida a citação do Sr. Edivaldo Assis de Jesus em virtude da:
“não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados pelo Ministério do Desenvolvimento
Social e Agrário, relativos à execução dos serviços de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial (PSB/PSE), exercícios
de 2006 e 2007, programas de ação continuada do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), que tinham por objeto o
desenvolvimento das ações sociais no Município de Amontada/CE, em virtude da impugnação parcial de despesas”.
5. Após o encaminhamento da defesa, o Tribunal apreciou a matéria e decidiu, por meio do Acórdão 10.849/2018-1ª
Câmara, julgar irregulares as contas do responsável, condená-lo ao pagamento da quantia de R$ 68.995,46, em valores históricos,
e aplicar-lhe multa fundada no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 12.000,00.
6. Irresignado com esta deliberação, o Sr. Edivaldo Assis de Jesus ingressou com recurso de reconsideração, o qual foi
apreciado pelo Acórdão 8.799/2019-1ª Câmara. Na ocasião, o TCU decidiu conhecer do expediente recursal para, no mérito,
dar-lhe provimento parcial com vistas à redução da multa para R$ 8.400,00, em virtude da prescrição da pretensão punitiva de
parte das ocorrências.
7. Ainda insatisfeito, o ex-prefeito opôs os presentes embargos de declaração, nos quais alega a existência de contradições
na decisão atacada, a partir dos seguintes argumentos:
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a) há substrato fático e jurídico suficiente para que se possa averiguar, detidamente, a responsabilidade dos secretários;
o chamamento dos demais responsáveis possibilitará a comprovação das alegações sustentadas pelo embargante ao longo do
trâmite processual, uma vez que, além de não ter sido o executor direto das referidas políticas públicas, de fato não teria como
apresentar documentos suficientes que pudessem referendar suas alegações;
b) não cabe falar que o ex-prefeito agiu com culpa grave, decorrente da grave omissão no dever de fiscalização, pois ele
descentralizou a execução administrativa, não sendo adequado exigir que o gestor fiscalize todo e qualquer ato de seus
secretários, sob pena de inviabilizar o próprio andamento da máquina administrativa;
c) há, no mínimo, contradição entre as imputações que lhe foram atribuídas e o valor da multa imposta, considerando o
que restou aduzido pelo relator, bem como a própria natureza jurídica do instituto da delegação de responsabilidade, verificada
no caso de descentralização administrativa;
d) o retorno dos autos não prejudicará eventual direito de ressarcir o patrimônio público, porquanto, caso realmente se
confirme a responsabilidade pela aplicação irregular de recursos – e consequentemente reconheça a existência de débito –, as
ações de ressarcimento, ante a sua natureza imprescritível, não serão atingidas pelo transcurso do tempo;
e) há evidente contradição com a utilização das normas gerais de prescrição previstas no Código Civil, que tratam
puramente de hipóteses de relações de natureza de direito privado, em detrimento das normas de direito público, especificamente
daquelas mais afinadas com o direito administrativo, que possui autonomia científica;
f) a adoção do prazo geral de prescrição previsto no Código Civil aos processos de controle externo não constitui a
posição consolidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal (citou precedentes); é imperioso que esta Corte de Contas se
pronuncie “(...) quanto a estas substanciosas alegações, amparadas e fundamentadas em pronunciamentos do Supremo Tribunal
Federal, tudo a evidenciar a necessidade de observação do prazo prescricional quinquenal”;
g) caso não seja acolhida a contradição do item anterior, “que seja compreendido que a data a ser considerada para fins
de interrupção do prazo prescricional seja o da efetiva citação do interessado, posto que, somente a partir deste momento, foi
que o embargante integrou a relação processual administrativa que o levou à sanção”.
h) o TCU reconheceu a prescrição da maior parte dos débitos que foram imputados ao recorrente, ante a perda da
pretensão punitiva; porém, a notificação contemplou um débito de R$ 223.253,84, concernente a todos os períodos incluindo
aqueles considerados prescritos;
i) somente as ações de ressarcimento ao erário são imprescritíveis, por força do que dispõe a Constituição Federal;
portanto, “somente após formado o título executivo extrajudicial pelo Tribunal de Contas é que a consequente ação de
ressarcimento a ser intentada pelo órgão competente se tornará imprescritível, vez que o título, repita-se, se encontra totalmente
formalizado e fixado pelo órgão de controle”;
j) depreende-se, portanto, a partir de várias decisões do STF, “que não é o valor de eventual débito apurado em sede de
tomadas de contas que é protegido pela imprescritibilidade, muito porque esta é uma fase de conhecimento, onde não há uma
certeza, nem muito menos liquidez do suposto débito ocorrido, mas sim a ação executória de ressarcimento, fundada em título
executivo extrajudicial formado no âmbito do Tribunal de Contas”; e
l) a multa imposta foi readequada de uma maneira contraditória, uma vez que saiu de um montante equivocadamente
prefixado, para, com o reconhecimento da prescrição, ser diminuída relativamente ao percentual de minoração do débito
subsistente; a aplicação da sanção deveria ter como base os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e ser fixada
somente com esteio naqueles débitos que subsistiram.
8. Com isso, requereu que os embargos de declaração fossem conhecidos e que, no mérito: fosse reconhecida a prescrição
quinquenal do débito e da multa; subsidiariamente, fosse interrompida a contagem do prazo prescricional na data da efetiva
citação do interessado; fosse possibilitado o retorno dos autos à origem com o fito de identificar a eventual responsabilidade dos
secretários das pastas; fosse reconhecida a contradição entre o reconhecimento da prescrição de grande parte dos débitos e o
valor da notificação; fosse efetivado o redimensionamento da multa de acordo com os parâmetros da razoabilidade e da
proporcionalidade.
9. Feito esse necessário resumo, passo a decidir.
10. Preliminarmente, observo que os presentes embargos de declaração preenchem os requisitos de admissibilidade
previstos no art. 34, caput e § 1º, da Lei 8.443/1992, razão pela qual entendo que eles devem ser conhecidos.
11. Quanto ao mérito, compreendo que não subsistem as contradições invocadas pelo ex-prefeito.
12. Inicialmente, cabe destacar que a contradição apta a ensejar a interposição de embargos de declaração é a interna ao
julgado, ou seja, a verificada entre as suas partes constituintes – relatório, voto e parte dispositiva.
13. Segundo a doutrina e a remansosa jurisprudência desta Casa, a eventual contrariedade entre a tese defendida no
acórdão embargado e a doutrina, jurisprudência ou lei não é passível de ser manejada nesta modalidade recursal, na medida em
que implica a rediscussão do objeto do processo.
14. Dito isso, observo que a maioria das alegações trazidas pelo Sr. Edivaldo Assis de Jesus não constituem, a rigor,
contradições internas ao julgado.
15. Conforme se verifica no item 6 supra, o recorrente trouxe argumentos a respeito da necessidade de chamar os
secretários municipais envolvidos na gestão dos recursos públicos (letras “a” e “d”), da ausência de gravidade de sua conduta
omissiva (letra “b”), da aparente injustiça do valor da multa e da sua dosimetria (“letras c” e “l”), da incidência da prescrição
quinquenal e das regras de prescrição aplicáveis aos processos desta Corte (letras “e”, “f”, “g”, “i”, “j”), os quais representam,
em verdade, mera contestação da ratio decidendi do Acórdão 8.799/2019-1ª Câmara a partir de argumentos novos, ou seja, uma
tentativa de prolongar o exame de mérito do processo, já apreciado em duas oportunidades por esta Casa.
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16. A única alegação que pode sugerir a existência de uma contradição no Acórdão 8.799/2019-1ª Câmara, embora
fundada na incompreensão do embargante quanto à extensão do julgado, é a manejada na letra “h” retro. Sendo assim, passo a
enfrentar o argumento.
17. De pronto, assinalo que o Tribunal não reconheceu a prescrição de nenhum débito imputado ao recorrente. Conforme
o item 37 do voto condutor da decisão atacada, foi assentado que estava prescrita a possibilidade de aplicação de sanção sobre
parte dos débitos imputados ao recorrente, não os débitos em si. Segue o trecho mencionado:
“37. Com relação aos argumentos acerca da prescrição da pretensão punitiva, concordo com o exame do Parquet no
sentido de que se encontra prescrita a possibilidade de aplicação de sanção sobre parte dos débitos imputados ao recorrente.
Considerando que a autorização da citação ocorreu em 25/4/2017, o exercício do poder sancionatório do Tribunal somente
pode incidir sobre os seguintes dispêndios irregulares: (...)”
18. Por esse motivo, esta Corte de Contas decidiu reduzir o valor da multa outrora imputada ao Sr. Edivaldo Assis de
Jesus, tendo sido mantido o montante do débito pelo qual foi condenado no Acórdão 10.849/2018-1ª Câmara.
19. Tal posicionamento está de acordo com a jurisprudência deste Tribunal, a qual entende que as ações de ressarcimento
pelos danos causados ao erário, incluindo as consubstanciadas nos processos de controle externo, são imprescritíveis.
20. A propósito do assunto, embora haja decisões do STF em sentido contrário, como as apresentadas pelo recorrente,
há inúmeros precedentes deste Tribunal no sentido de que, até a decisão da repercussão geral suscitada no âmbito do RE
636.886/AL - tema 899 do STF (prescrição nas ações de ressarcimento ao erário) -, permanece válida a imprescritibilidade dos
processos de controle externo que apuram dano ao erário, sendo indevida, inclusive, a suspensão dos feitos no âmbito desta Casa
(Acórdãos 8.486/2017-1ª Câmara, 10.020/2017-1ª Câmara, 9.167/2017-2ª Câmara, 7.930/2018-2ª Câmara, e 2.294/2019Plenário, dentre outros).
21. Sendo assim, não prospera a contradição invocada pelo embargante na letra “h” do item 6 supra. Os mesmos
fundamentos podem ser usados para afastar o mérito dos argumentos de que tratam as letras “i e “j”, caso superada a barreira
aduzida no item 13 retro – de que as alegações não são passíveis de serem manejadas em embargos de declaração.
22. Também superando o entendimento de que não cabe discutir a justeza do valor da multa na via estreita de embargos
de declaração, ressalto que o quantum da sanção manteve a relação de proporcionalidade estabelecida na decisão original entre
o valor da multa e a sua base de cálculo.
23. Dito de outro modo, entendi pertinente preservar os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade da
deliberação original, por considerar adequado o juízo de reprovabilidade enfeixado no Acórdão 10.849/2018-1ª Câmara, à luz
dos elementos acostados nos autos. Nesse sentido, cabe transcrever o item 32 do voto condutor da decisão atacada:
“(...) compreendo que os elementos acostados nos autos permitem concluir que o Sr. Edivaldo Assis de Jesus atuou com
grave omissão na supervisão da execução financeira dos programas de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial
(PSB/PSE), exercícios de 2006 e 2007, conforme exposto no item 29 retro. Sendo assim, reputo também adequada a aplicação
de multa ao gestor na situação em apreço.”
24. Dessa forma, não havendo nenhuma razão para alterar o juízo de mérito a respeito da gravidade das ocorrências e da
conduta do responsável para o fim de fixação do valor da sanção, julguei adequada a repetição do critério de proporcionalidade
estabelecido no Acórdão 10.849/2018-1ª Câmara.
25. No presente caso, é possível afirmar que a multa teve como esteio apenas os débitos que subsistiram e teve, sim,
como base os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não assistindo, portanto, razão ao embargante.
26. Sobre os demais argumentos, repito que eles constituem mera tentativa de rediscutir a justiça da condenação do exprefeito, inclusive a partir de indevido retorno dos autos para que sejam chamados eventuais outros responsáveis.
27. A propósito do assunto, não cabe regredir os autos a etapa anterior sob pretexto de juntar incertos elementos de prova
a serem apresentados por outros responsáveis, ainda mais no contexto em que as irregularidades e a responsabilidade do Sr.
Edivaldo Assis de Jesus estão adequadamente embasadas nos elementos acostados aos autos, por ter sido configurada a sua culpa
in vigilando.
28. Diante do exposto, voto por que seja adotada a deliberação que ora submeto a este Colegiado.

ACÓRDÃO Nº 447/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 004.508/2017-3.
2. Grupo II – Classe de Assunto: Embargos de Declaração em Tomada de Contas Especial
3.1. Responsável: Edivaldo Assis de Jesus (383.694.603-30)
3.2. Recorrente: Edivaldo Assis de Jesus (383.694.603-30).
4. Entidades: Fundo Nacional de Assistência Social e Município de Amontada - CE
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé.
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR) e Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial
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(SecexTCE).
8. Representação legal: Paulo Napoleão Gonçalves Quezado (3183/OAB-CE) e outros, representando Edivaldo Assis de
Jesus.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. Edivaldo Assis de Jesus, exprefeito do Município de Amontada/CE (gestões 2005/2008 e 2009/2012), contra o Acórdão 8.799/2019-1ª Câmara,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões
expostas pelo Relator, em:
9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, nos termos do art. 34, caput e § 1º, da Lei 8.443/1992, para, no
mérito, rejeitá-los;
9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, ao Fundo Nacional de Assistência Social, à Prefeitura e Câmara
Municipal de Amontada – CE e à Procuradoria da República no Estado do Ceará, neste caso, com fulcro no art. 16, § 3º, da Lei
8.443/1992 c/c o art. 209, § 7º, do Regimento Interno do TCU.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0447-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler (Relator), Bruno Dantas e Vital do
Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.

GRUPO I – CLASSE II – Primeira Câmara
TC 005.784/2019-0
Natureza: Tomada de Contas Especial
Entidade: Município de Severiano Melo - RN
Responsável: Silvestre Monteiro Martins (096.176.124-53)
Interessado: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (00.378.257/0001-81)
Representação legal: não há
SUMÁRIO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE
ESCOLAR. OMISSÃO NO DEVER DE PRESTAR CONTAS. CITAÇÃO. AUDIÊNCIA. REVELIA. CONTAS
IRREGULARES. DÉBITO. MULTA.
RELATÓRIO
Adoto como relatório a instrução elaborada por auditor da SecexTCE (peça 30), que contou com a anuência dos
dirigentes da mencionada unidade técnica (peças 31 e 32):
1. “Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação,
em desfavor de Silvestre Monteiro Martins, prefeito gestões 2005/2008 e 2009/2012, em razão de omissão no dever de prestar
contas dos recursos recebidos por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), no exercício de 2012,
cujo prazo final para a apresentação da prestação de contas expirou em 30/4/2013 (peça 14, p. 1).
HISTÓRICO
2. Em 17/7/2018, com fundamento na IN/TCU 71/2012, alterada pela IN/TCU 76/2016 e DN/TCU 155/2016, o dirigente
da instituição Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação autorizou a instauração da tomada de contas especial (peça
1). O processo foi registrado no sistema e-TCE com o número 1204/2018.
3. Os recursos repassados pelo FNDE ao município de Severiano Melo - RN, no âmbito do Programa Nacional de
Apoio ao Transporte Escolar (Pnate) - exercício 2012, totalizaram R$ 79.565,32 (peça 2).
4.
O fundamento para a instauração da Tomada de Contas Especial, conforme consignado na matriz de
responsabilização elaborada pelo tomador de contas, foi a constatação da omissão no dever legal de prestar contas do
Pnate/2012.
5. O responsável arrolado na fase interna foi devidamente comunicado e, diante da ausência de justificativas suficientes
para elidir a irregularidade e da não devolução dos recursos, instaurou-se a tomada de contas especial.
6. No relatório (peça 14), o tomador de contas concluiu que o prejuízo importaria no valor original de R$ 79.565,32,
imputando-se a responsabilidade a Silvestre Monteiro Martins, Prefeito Municipal de Severiano Melo/RN, no período de
1/1/2005 a 31/12/2012, na condição de gestor dos recursos.
7.
Em 27/11/2018, a Controladoria-Geral da União emitiu o relatório de auditoria (peça 15), em concordância com
o relatório do tomador de contas. O certificado de auditoria e o parecer do dirigente do órgão de controle interno concluíram
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pela irregularidade das presentes contas (peças 16 e 17).
8. Em 10/12/2018, o ministro responsável pela área atestou haver tomado conhecimento das conclusões contidas no
relatório e certificado de auditoria, bem como do parecer conclusivo do dirigente do órgão de controle interno, manifestandose pela irregularidade das contas, e determinou o encaminhamento do processo ao Tribunal de Contas da União (peça 18).
9. Na instrução inicial (peça 21), analisando-se os documentos nos autos, concluiu-se pela necessidade de realização
de citação e audiência para as irregularidades abaixo:
9.1. Irregularidade 1: não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados ao município de
Severiano Melo - RN, em face da omissão no dever de prestar contas dos valores transferidos, no âmbito do Programa Nacional
de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), no exercício de 2012, cujo prazo encerrou-se em 30/4/2013.
9.1.1. Evidências da irregularidade: Parecer financeiro (peça 7).
9.1.2. Normas infringidas: art. 37, caput, c/c o art. 70, parágrafo único, da Constituição da República Federativa do
Brasil; art. 93, do Decreto-lei 200/1967; art. 66, do Decreto 93.872/1986; item IX da Resolução CD/FNDE 12, de 17 março de
2011.
9.1.3. Débitos relacionados ao responsável Silvestre Monteiro Martins:
Data de ocorrência
Valor histórico (R$)
3/4/2012
8.840,59
30/4/2012

8.840,59

17/5/2012

8.840,59

2/7/2012

8.840,59

2/8/2012

8.840,59

5/9/2012

8.840,59

2/10/2012

8.840,59

5/11/2012

8.840,59

4/12/2012

8.840,60

9.1.4.
Cofre credor: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
9.1.5.
Responsável: Silvestre Monteiro Martins.
Conduta: omitir-se no dever de prestar contas dos valores recebidos por meio do Programa Nacional de Apoio
ao Transporte Escolar (Pnate), quando estava obrigado a apresentar a prestação de contas até 30/4/2013.
Nexo de causalidade: a conduta descrita impediu o estabelecimento do nexo causal entre as possíveis despesas
efetuadas com os recursos recebidos, no âmbito do instrumento em questão, no exercício de 2012, em afronta ao art. 37,
caput, c/c o art. 70, parágrafo único, da Constituição da República Federativa do Brasil; art. 93, do Decreto-lei 200/1967;
art. 66, do Decreto 93.872/1986; e item VI da Resolução CD/FNDE 12, de 17 março de 2011.
Culpabilidade: não há excludentes de ilicitude, de culpabilidade e de punibilidade; é razoável supor que o
responsável tinha consciência da ilicitude de sua conduta; era exigível conduta diversa da praticada, qual seja,
desincumbir-se do seu dever de comprovar a boa e regular aplicação dos recursos federais recebidos à conta do Programa
Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), no exercício de 2012.
9.1.6. Encaminhamento: citação.
9.2. Irregularidade 2: não disponibilização das condições materiais mínimas e necessárias para que o seu sucessor
pudesse apresentar a prestação de contas do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), no exercício de 2012,
cujo prazo encerrou-se em 30/4/2013.
9.2.1. Evidências da irregularidade: Parecer financeiro (peça 7).
9.2.2. Normas infringidas: art. 37, caput, c/c o art. 70, parágrafo único, da Constituição da República Federativa do
Brasil; art. 93, do Decreto-lei 200/1967; art. 66, do Decreto 93.872/1986; item VI da Resolução CD/FNDE 12, de 17 de março
de 2011.
9.2.3.
Responsável: Silvestre Monteiro Martins.
Conduta: não disponibilizar as condições materiais mínimas e necessárias para que o seu sucessor pudesse
apresentar a prestação de contas.
Nexo de causalidade: a conduta descrita impediu o estabelecimento do nexo causal entre as possíveis despesas
efetuadas com os recursos recebidos, no âmbito do instrumento em questão, no exercício de 2012.
Culpabilidade: não há excludentes de ilicitude, de culpabilidade e de punibilidade; é razoável supor que o
responsável tinha consciência da ilicitude de sua conduta; era exigível conduta diversa da praticada, qual seja,
disponibilizar as condições materiais mínimas e necessárias para que o seu sucessor pudesse apresentar a prestação de
contas.
9.2.4. Encaminhamento: audiência.
10. Em cumprimento ao pronunciamento do Ministro Relator (peça 24), foram efetuadas citação e audiência do
responsável, nos moldes adiante:
a) Sr. Silvestre Monteiro Martins - promovida a citação e audiência do responsável, conforme delineado adiante:
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Comunicação: Ofício 3307/2019 – Secex-TCE (peça 26)
Data da Expedição: 3/6/2019
Data da Ciência: 18/6/2019 (peça 27)
Nome Recebedor: Maria Gorete
Observação: Ofício enviado para o endereço do responsável, conforme pesquisa de
endereço no Sistema da Receita Federal (peça 29).
Fim do prazo para a defesa: 3/7/2019
11. Conforme Despacho de Conclusão das Comunicações Processuais (peça 28), informamos que as providências
inerentes às comunicações processuais foram concluídas.
12. Transcorrido o prazo regimental, o responsável permaneceu silente, devendo ser considerado revel, nos termos do
art. 12, §3º, da Lei 8.443/1992.
ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE PROCEDIBILIDADE DA IN/TCU 71/2012
Prejuízo ao Contraditório e Ampla Defesa
13. Verifica-se que não houve o transcurso de mais de dez anos desde o fato gerador sem que tenha havido a notificação
do responsável pela autoridade administrativa federal competente (art. 6º, inciso II, c/c art. 19 da IN/TCU 71/2012, modificada
pela IN/TCU 76/2016), uma vez que o fato gerador da irregularidade sancionada ocorreu em 1/5/2013, haja vista que o
vencimento do prazo para prestação de contas deu-se em 30/4/2013, e o responsável foi notificado sobre as irregularidades
pela autoridade administrativa competente conforme abaixo:
13.1. Silvestre Monteiro Martins, por meio do edital acostado à peça 8, publicado em 26/2/2018.
Valor de Constituição da TCE
14. Verifica-se, ainda, que o valor atualizado do débito apurado (sem juros) em 1/1/2017 é de R$ 108.559,89, portanto
superior ao limite mínimo de R$ 100.000,00, na forma estabelecida conforme os arts. 6º, inciso I, e 19 da IN/TCU 71/2012,
modificada pela IN/TCU 76/2016.
OUTROS DÉBITOS NOS SISTEMAS DO TCU COM OS MESMOS RESPONSÁVEIS
15. Informa-se que foi encontrado débito imputável aos responsáveis em outros processos no Tribunal:

Responsável
Processos
Silvestre Monteiro
009.214/2008-3 (TCE, encerrado), 015.070/2010-7 (TCE,
Martins
encerrado), 018.631/2014-2 (CBEX, encerrado), 018.632/2014-9
(CBEX, encerrado), 005.936/2019-5 (TCE, aberto), 026.919/2018-4
(TCE, aberto) e 026.929/2018-0 (TCE, aberto)
16. A tomada de contas especial está, assim, devidamente constituída e em condição de ser instruída.
EXAME TÉCNICO
Da validade das notificações:
17.
Preliminarmente, cumpre tecer breves considerações sobre a forma como são realizadas as comunicações
processuais no TCU. A esse respeito, destacam-se o art. 179, do Regimento Interno do TCU (Resolução 155, de 4/12/2002) e o
art. 4º, inciso III, § 1º, da Resolução TCU 170, de 30 de junho de 2004, in verbis:
Art. 179. A citação, a audiência ou a notificação, bem como a comunicação de diligência, far-se-ão:
I - mediante ciência da parte, efetivada por servidor designado, por meio eletrônico, fac-símile, telegrama ou qualquer
outra forma, desde que fique confirmada inequivocamente a entrega da comunicação ao destinatário;
II - mediante carta registrada, com aviso de recebimento que comprove a entrega no endereço do destinatário;
III - por edital publicado no Diário Oficial da União, quando o seu destinatário não for localizado
(...)
Art. 3º As comunicações serão dirigidas ao responsável, ou ao interessado, ou ao dirigente de órgão ou entidade, ou ao
representante legal ou ao procurador constituído nos autos, com poderes expressos no mandato para esse fim, por meio de:
I - correio eletrônico, fac-símile ou telegrama;
II - servidor designado;
III - carta registrada, com aviso de recebimento;
IV - edital publicado no Diário Oficial da União, quando o seu destinatário não for localizado, nas hipóteses em que seja
necessário o exercício de defesa.
Art. 4º. Consideram-se entregues as comunicações:
I - efetivadas conforme disposto nos incisos I e II do artigo anterior, mediante confirmação da ciência do destinatário;
II - realizadas na forma prevista no inciso III do artigo anterior, com o retorno do aviso de recebimento, entregue
comprovadamente no endereço do destinatário;
III - na data de publicação do edital no Diário Oficial da União, quando realizadas na forma prevista no inciso IV do
artigo anterior.
§ 1º O endereço do destinatário deverá ser previamente confirmado mediante consulta aos sistemas disponíveis ao
Tribunal ou a outros meios de informação, a qual deverá ser juntada ao respectivo processo.
(...)
18. Bem se vê, portanto, que a validade da citação via postal não depende de que o aviso de recebimento seja assinado
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pelo próprio destinatário da comunicação, o que dispensa, no caso em tela, a entrega do AR em “mãos próprias”. A exigência
da norma é no sentido de o Tribunal verificar se a correspondência foi entregue no endereço correto, residindo aqui a
necessidade de certeza inequívoca.
19. Não é outra a orientação da jurisprudência do TCU, conforme se verifica dos julgados a seguir transcritos:
São válidas as comunicações processuais entregues, mediante carta registrada, no endereço correto do responsável, não
havendo necessidade de que o recebimento seja feito por ele próprio (Acórdão 3648/2013 - TCU - Segunda Câmara, Relator
Ministro José Jorge);
É prescindível a entrega pessoal das comunicações pelo TCU, razão pela qual não há necessidade de que o aviso de
recebimento seja assinado pelo próprio destinatário. Entregando-se a correspondência no endereço correto do destinatário,
presume-se o recebimento da citação. (Acórdão 1019/2008 - TCU - Plenário, Relator Ministro Benjamin Zymler);
As comunicações do TCU, inclusive as citações, deverão ser realizadas mediante Aviso de Recebimento - AR, via
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, bastando para sua validade que se demonstre que a correspondência foi entregue
no endereço correto. (Acórdão 1526/2007 - TCU - Plenário, Relator Ministro Aroldo Cedraz).
20. A validade do critério de comunicação processual do TCU foi referendada pelo Supremo Tribunal Federal, nos
termos do julgamento do MS-AgR 25.816/DF, por meio do qual se afirmou a desnecessidade da ciência pessoal do interessado,
entendendo-se suficiente a comprovação da entrega do “AR” no endereço do destinatário:
Ementa: agravo regimental. Mandado de segurança. Desnecessidade de intimação pessoal das decisões do tribunal de
contas da união. art. 179 do regimento interno do TCU. Intimação do ato impugnado por carta registrada, iniciado o prazo do
art. 18 da lei nº 1.533/51 da data constante do aviso de recebimento. Decadência reconhecida. Agravo improvido.
O envio de carta registrada com aviso de recebimento está expressamente enumerado entre os meios de comunicação de
que dispõe o Tribunal de Contas da União para proceder às suas intimações.
O inciso II do art. 179 do Regimento Interno do TCU é claro ao exigir apenas a comprovação da entrega no endereço
do destinatário, bastando o aviso de recebimento simples.
21. No caso vertente, o responsável foi regularmente citado no endereço constante da base do sistema CPF (peça 29),
conforme aviso de recebimento (peça 27).
22. Nos processos do TCU, a revelia não leva à presunção de que seriam verdadeiras todas as imputações levantadas
contra os responsáveis, diferentemente do que ocorre no processo civil, em que a revelia do réu opera a presunção da verdade
dos fatos narrados pelo autor. Dessa forma, a avaliação da responsabilidade do agente não pode prescindir da prova existente
no processo ou para ele carreada.
23. Ao não apresentar sua defesa, o responsável deixou de produzir prova da regular aplicação dos recursos sob sua
responsabilidade, em afronta às normas que impõem aos gestores públicos a obrigação legal de, sempre que demandados pelos
órgãos de controle, apresentar os documentos que demonstrem a correta utilização das verbas públicas, a exemplo do contido
no art. 93 do Decreto-Lei 200/1967: “Quem quer que utilize dinheiros públicos terá de justificar seu bom e regular emprego na
conformidade das leis, regulamentos e normas emanadas das autoridades administrativas competentes.”
24. Mesmo as alegações de defesa não sendo apresentadas, considerando o princípio da verdade real que rege esta
Corte, procurou-se buscar, em manifestações do responsável na fase interna desta Tomada de Contas Especial, se havia algum
argumento que pudesse ser aproveitado a seu favor.
25. No entanto, o responsável não se manifestou na fase interna, não havendo, assim, nenhum argumento que possa
vir a ser analisado e posteriormente servir para afastar as irregularidades apontadas.
26. Em consulta aos sistemas corporativos do instaurador (SIGPC), verifica-se que o responsável também não
apresentou contas junto ao instaurador e continua inadimplente.
Prescrição da Pretensão Punitiva
27. Vale ressaltar que a pretensão punitiva do TCU, conforme Acórdão 1.441/2016 - TCU - Plenário, Relator: Benjamin
Zymler, que uniformizou a jurisprudência acerca dessa questão, subordina-se ao prazo geral de prescrição indicado no art. 205
do Código Civil, que é de dez anos, contado da data de ocorrência da irregularidade sancionada, nos termos do art. 189 do
Código Civil, sendo este prazo interrompido pelo ato que ordenar a citação, a audiência ou a oitiva do responsável.
28. No caso em exame, não ocorreu a prescrição, uma vez que a irregularidade sancionada ocorreu em 1/5/2013, e o
ato de ordenação da citação ocorreu em 28/3/2019 (peça 24).
29. Em se tratando de processo em que a parte interessada não se manifestou acerca das irregularidades imputadas,
não há elementos para que se possa efetivamente aferir e reconhecer a ocorrência de boa-fé na conduta dos responsáveis,
podendo este Tribunal, desde logo, proferir o julgamento de mérito pela irregularidade das contas, conforme os termos dos §§
2º e 6º do art. 202 do Regimento Interno do TCU. (Acórdãos 2.064/2011-TCU-1ª Câmara (relator: Ubiratan Aguiar),
6.182/2011-TCU-1ª Câmara (relator: Weber de Oliveira), 4.072/2010-TCU-1ª Câmara (Relator: Valmir Campelo), 1.189/2009TCU-1ª Câmara (Relator: Marcos Bemquerer), 731/2008-TCU-Plenário (Relator: Aroldo Cedraz).
30. Dessa forma, o responsável deve ser considerado revel, nos termos do art. 12, §3º, da Lei 8.443/1992, devendo as
contas serem julgadas irregulares, condenando-o ao débito apurado e aplicando-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei
8.443/1992.
Cumulatividade de multas
31. Quanto à possibilidade de aplicação cumulativa das multas dos arts. 57 e 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, ainda que
seja adequada a realização de citação e audiência do responsável, por força do disposto no art. 209, §4º, do RI/TCU, o Tribunal
reconhece que existe relação de subordinação entre as condutas de “não comprovação da aplicação dos recursos” e de
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“omissão na prestação de contas”, sendo a primeira consequência da segunda, o que enseja, na verificação das duas
irregularidades, a aplicação da multa do art. 57, com o afastamento da multa do art. 58, inciso I, em atenção ao princípio da
absorção (Acórdão 9579/2015 - TCU - 2ª Câmara, Relator Ministro Vital do Rêgo; Acórdão 2469/2019 - TCU - 1ª Câmara,
Relator Ministro Augusto Sherman).
32. Conforme leciona Cezar Bitencourt (Tratado de Direito Penal: parte geral - 8ª Edição - São Paulo: Saraiva, 2003.
Pg. 565), na absorção, “(...) a pena do delito mais grave absorve a pena do delito menos grave, que deve ser desprezada”. No
caso concreto, a "omissão no dever de prestar contas", embora seja uma irregularidade autônoma, funciona como fase ou meio
para a consecução da "não comprovação da aplicação dos recursos", havendo clara relação de interdependência entre essas
condutas. Dessa forma, recaindo as duas ocorrências num mesmo gestor, deve prevalecer a pena do delito mais grave, qual
seja, a multa do art. 57, da Lei 8.443/1992.
CONCLUSÃO
33. Em face da análise promovida na seção “Exame Técnico”, verifica-se que o responsável não logrou comprovar a
boa e regular aplicação dos recursos. E, instado a se manifestar, optou pelo silêncio, configurando a revelia, nos termos do §
3º, do art. 12, da Lei 8.443/1992.
34. Vale ressaltar que a jurisprudência pacífica nesta Corte é no sentido da imprescritibilidade das ações de
ressarcimento ao erário (Súmula TCU 282). Dessa forma, identificado dano ao erário, deve-se instaurar e julgar o processo de
tomada de contas especial para responsabilizar seus agentes causadores, respeitando o direito ao contraditório e à ampla
defesa, independentemente de quando ocorreram os atos impugnados.
35. Verifica-se também que não houve a prescrição da pretensão punitiva, conforme análise já realizada.
36. Tendo em vista que não constam dos autos elementos que permitam reconhecer a boa-fé do responsável, sugere-se
que as suas contas sejam julgadas irregulares, nos termos do art. 202, § 6º, do RI/TCU, com a imputação do débito atualizado
monetariamente e acrescido de juros de mora, nos termos do art. 202, §1º do RI/TCU, descontado o valor eventualmente
recolhido, com a aplicação da multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992.
37. Por fim, registra-se que não houve elementos que pudessem modificar o entendimento acerca das irregularidades
em apuração, cuja matriz de responsabilização consta como anexo na presente instrução.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Diante do exposto, submetemos os autos à consideração superior, propondo ao Tribunal:
a) considerar revel o responsável Silvestre Monteiro Martins (CPF 096.176.124-53), para todos os efeitos, dando-se
prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992;
b) julgar irregulares, nos termos dos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Lei 8.443/1992, c/c os arts.
19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Silvestre Monteiro Martins (CPF 096.176.124-53), condenando-o
ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas
a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove,
perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos
termos do art. 23, inciso III, alínea “a”, da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno do TCU;
Débitos relacionados ao responsável Silvestre Monteiro Martins (CPF 096.176.124-53):
Data de ocorrência
Valor histórico (R$)
3/4/2012
8.840,59
30/4/2012

8.840,59

17/5/2012

8.840,59

2/7/2012

8.840,59

2/8/2012

8.840,59

5/9/2012

8.840,59

2/10/2012

8.840,59

5/11/2012

8.840,59

4/12/2012

8.840,60

Valor atualizado do débito (com juros) em 1/8/2019: R$ 132.826,28.
c) aplicar individualmente ao responsável Silvestre Monteiro Martins (CPF 096.176.124-53), a multa prevista no art.
57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU , fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação,
para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea “a”, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos
cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão que vier a ser proferido por este Tribunal até
a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor;
d) autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas a notificação, na forma do disposto no
art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992;
e) autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217,
§§ 1º e 2º do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da(s) dívida(s) em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela,
corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento
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da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela
anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado
monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável
de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos
termos do § 2º do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal;
f) enviar cópia do Acórdão a ser prolatado, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentarem à Procuradoria da
República no Estado de Rio Grande do Norte, nos termos do § 3º do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7º do art. 209 do Regimento
Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e
g) enviar cópia do Acórdão que vier a ser proferido ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao
responsável, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está
disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá
fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.”
2. O Ministério Público junto ao TCU manifestou-se de acordo com a proposta da unidade técnica.
É o relatório.

VOTO
Em exame, processo de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE) em desfavor do sr. Silvestre Monteiro Martins, ex-prefeito do Município de Severiano Melo/RN (gestões 2005/2008 e
2009/2012), em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa Nacional de Apoio
ao Transporte Escolar (Pnate), no exercício de 2012.
2. Os recursos repassados pelo FNDE àquele município no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar
(Pnate) - exercício 2012 - totalizaram R$ 79.565,32. O prazo para a apresentação da prestação de contas expirou em 30/4/2013.
3. No entanto, conforme consta do processo, a prestação de contas não foi encaminhada, motivo que levou o órgão
concedente a notificar o responsável e o município para que apresentassem a documentação pertinente ou devolvessem os valores
recebidos.
4. Diante da inércia dos gestores, o FNDE concluiu pela necessidade de instauração de tomada de contas especial em
decorrência da omissão no dever de prestar contas.
5. Nesta Corte de Contas, foi promovida a citação do sr. Silvestre Monteiro Martins para que apresentasse alegações de
defesa em face da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos, os quais foram integralmente geridos por ele. Foi,
ainda, realizada a audiência do mesmo responsável para que justificasse a não disponibilização das condições materiais mínimas
e necessárias para que o seu sucessor pudesse apresentar a prestação de contas.
6. Todavia, mesmo regularmente notificado (vide aviso de recebimento inserto à peça 27), o responsável deixou
transcorrer in albis o prazo para manifestação, isto é, não apresentou alegações de defesa e razões de justificativa, tampouco
recolheu o valor devido.
7. Ante a inexistência, nos autos, de elementos capazes de comprovar a boa e regular aplicação dos recursos, acolho a
proposta formulada pela unidade técnica e endossada pelo Parquet especializado no sentido de julgar irregulares as presentes
contas, com imputação de débito correspondente à totalidade dos valores recebidos e com a aplicação da multa prevista no art.
57 da Lei 8.443/1992.
8. Consoante bem salientou a Secex-TCE, coube ao sr. Silvestre Monteiro Martins a gestão e aplicação da totalidade dos
recursos, devendo recair sobre ele, exclusivamente, a responsabilidade pelo ressarcimento do dano apurado.
9. Impõe-se apropriada, ainda, a aplicação da multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992. Para tanto, fixo o seu valor em
R$ 15.000,00, correspondente a, aproximadamente, 10% do valor atualizado do débito.
10. Cumpre destacar que o ônus de comprovar a regularidade da integral aplicação dos recursos públicos compete ao
gestor, por meio de documentação idônea, que demonstre, de forma efetiva e inequívoca, os gastos efetuados e o nexo de
causalidade entre as despesas realizadas e os recursos federais recebidos. Dessa forma, o responsável deve trazer aos autos
informações consistentes que afastem as irregularidades de forma cabal. Esse entendimento está assentado em diversos julgados,
a exemplo dos Acórdãos 8/2007-1ª Câmara, 41/2007-2ª Câmara, 143/2006-1ª Câmara, 706/2003-2ª Câmara, 533/2002-2ª
Câmara e 11/97-Plenário, e encontra fundamento no art. 93 do Decreto-Lei 200/1967, o qual dispõe: “Quem quer que utilize
dinheiros públicos terá de justificar seu bom e regular emprego na conformidade das leis, regulamentos e normas emanadas
das autoridades competentes”.
11. Ante o exposto, voto no sentido de que o Tribunal adote o acórdão que ora submeto à deliberação desta Primeira
Câmara.
ACÓRDÃO Nº 448/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 005.784/2019-0.
2. Grupo I – Classe de Assunto: II – Tomada de Contas Especial
3. Interessados/Responsáveis:
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3.1. Interessado: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (00.378.257/0001-81)
3.2. Responsável: Silvestre Monteiro Martins (096.176.124-53).
4. Entidade: Município de Severiano Melo - RN.
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, em desfavor do sr. Silvestre Monteiro Martins, ex-prefeito, em razão de omissão no dever de
prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), no exercício de
2012,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões
expostas pelo relator, em:
9.1. considerar revel o sr. Silvestre Monteiro Martins, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com
fulcro no art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992;
9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19
e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do sr. Silvestre Monteiro Martins, condenando-o ao pagamento das importâncias a
seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até
a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento
das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea
“a”, da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno do TCU:
Data de ocorrência
Valor histórico (R$)
3/4/2012
8.840,59
30/4/2012

8.840,59

17/5/2012

8.840,59

2/7/2012

8.840,59

2/8/2012

8.840,59

5/9/2012

8.840,59

2/10/2012

8.840,59

5/11/2012

8.840,59

4/12/2012

8.840,60

9.3. aplicar ao sr. Silvestre Monteiro Martins a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 15.000,00
(quinze mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214,
III, alínea “a”, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada
monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em
vigor;
9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no
art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992;
9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art.
217, §§ 1º e 2º do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre
cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do
recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da
parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado
monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável
de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos
termos do § 2º do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal;
9.6. dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ao responsável e à Procuradoria
da República no Estado de Rio Grande do Norte, nos termos do § 3º do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7º do art. 209 do
Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0448-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
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13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler (Relator), Bruno Dantas e Vital do
Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.

GRUPO I – CLASSE II – Primeira Câmara
TC 005.788/2019-6
Natureza: Tomada de Contas Especial
Órgão: Prefeitura Municipal de Curralinho/PA
Responsável: Miguel Pedro Pureza Santa Maria (258.488.102-06)
Interessado: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (00.378.257/0001-81)
Representação legal: não há
SUMÁRIO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.
OMISSÃO DO DEVER DE PRESTAR CONTAS. CITAÇÃO. AUDIÊNCIA. REVELIA. CONTAS IRREGULARES. DÉBITO.
MULTA. CIÊNCIA.
RELATÓRIO
Adoto, como relatório, com alguns ajustes de forma, a instrução elaborada no âmbito da Secretaria de Controle Externo
de Tomada de Contas Especial (SecexTCE) inserta à peça 36, verbis:
“INTRODUÇÃO
1. Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em
desfavor de Miguel Pedro Pureza Santa Maria, ex-prefeito do município de Curralinho - PA (gestão 2009/2012), em razão de
omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae),
no exercício de 2012, cujo prazo final para a apresentação da prestação de contas expirou em 30/4/2013 (peça 14, p. 1).
HISTÓRICO
2. Em 17/7/2018, com fundamento na IN/TCU 71/2012, alterada pela IN/TCU 76/2016 e DN/TCU 155/2016, o dirigente
da instituição Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação autorizou a instauração da tomada de contas especial (peça
1). O processo foi registrado no sistema eTCE com o número 1192/2018.
3. Os recursos repassados pelo FNDE ao município de Curralinho/PA, no âmbito do Programa Nacional de
Alimentação Escolar (Pnae) - exercício 2012, totalizaram R$ 750.300,00 (peça 2).
4. O fundamento para a instauração da tomada de contas especial, conforme consignado na matriz de responsabilização
elaborada pelo tomador de contas, foi a constatação da omissão no dever legal de prestar contas do Pnae/2012.
5. O responsável arrolado na fase interna foi devidamente comunicado e, diante da ausência de justificativas suficientes
para elidir a irregularidade e da não devolução dos recursos, instaurou-se a tomada de contas especial.
6. No relatório (peça 14), o tomador de contas concluiu que o prejuízo importaria no valor original de R$ 750.300,00,
imputando-se a responsabilidade a Miguel Pedro Pureza Santa Maria, prefeito de Curralinho/PA no período de 1/1/2009 a
31/12/2012, na condição de gestor dos recursos.
7. Em 3/12/2018, a Controladoria-Geral da União emitiu o relatório de auditoria (peça 15) em concordância com o
relatório do tomador de contas. O certificado de auditoria e o parecer do dirigente do órgão de controle interno concluíram
pela irregularidade das presentes contas (peças 16 e 17).
8. Em 13/12/2018, o ministro responsável pela área atestou haver tomado conhecimento das conclusões contidas no
relatório e certificado de auditoria, bem como do parecer conclusivo do dirigente do órgão de controle interno, manifestandose pela irregularidade das contas, e determinou o encaminhamento do processo ao Tribunal de Contas da União (peça 18).
9. Na instrução inicial (peça 21), analisando-se os documentos nos autos, concluiu-se pela necessidade de realização
de citação e audiência para as irregularidades abaixo:
9.1. Irregularidade 1: não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados ao município de
Curralinho/PA em face da omissão no dever de prestar contas dos valores transferidos, no âmbito do Programa Nacional de
Alimentação Escolar (Pnae), no exercício de 2012, cujo prazo encerrou-se em 30/4/2013.
9.1.1. Evidências da irregularidade: Parecer financeiro (peça 7).
9.1.2. Normas infringidas: art. 37, caput, c/c o art. 70, parágrafo único, da Constituição da República Federativa do
Brasil; art. 93 do Decreto-lei 200/1967; art. 66 do Decreto 93.872/1986; e item XI da Resolução CD/FNDE 38, de 16 de julho
de 2009.
Débitos relacionados ao responsável Miguel Pedro Pureza Santa Maria:
Data de ocorrência
28/3/2012

Valor histórico (R$)
69.426,00

3/4/2012

69.426,00
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30/4/2012

69.426,00

4/6/2012

69.426,00

3/7/2012

74.566,00

17/7/2012

12.600,00

2/8/2012

77.086,00

5/9/2012

77.086,00

2/10/2012

77.086,00

5/11/2012

77.086,00

4/12/2012

77.086,00

9.1.3. Cofre credor: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
9.1.4. Responsável: Miguel Pedro Pureza Santa Maria.
9.1.4.1. Conduta: omitir-se no dever de prestar contas dos valores recebidos por meio do Programa Nacional de
Alimentação Escolar (Pnae), quando estava obrigado a apresentar a prestação de contas até 30/4/2013.
9.1.4.2. Nexo de causalidade: a conduta descrita impediu o estabelecimento do nexo causal entre as possíveis despesas
efetuadas com os recursos recebidos, no âmbito do instrumento em questão, no exercício de 2012.
9.1.4.3. Culpabilidade: não há excludentes de ilicitude, de culpabilidade e de punibilidade; é razoável supor que o
responsável tinha consciência da ilicitude de sua conduta; era exigível conduta diversa da praticada, qual seja, desincumbir-se
do seu dever por meio da apresentação da prestação de contas no prazo e forma devidos.
10. Encaminhamento: citação.
10.1. Irregularidade 2: não disponibilização das condições materiais mínimas e necessárias para que o seu sucessor
pudesse apresentar a prestação de contas do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), no exercício de 2012, cujo
prazo encerrou-se em 30/4/2013.
10.1.1. Evidências da irregularidade: Parecer financeiro (peça 7).
10.1.2. Normas infringidas: art. 37, caput, c/c o art. 70, parágrafo único, da Constituição da República Federativa do
Brasil; art. 93 do Decreto-lei 200/1967; art. 66 do Decreto 93.872/1986; e item XI da Resolução CD/FNDE 38, de 16 de julho
de 2009.
10.1.3. Responsável: Miguel Pedro Pureza Santa Maria.
10.1.3.1. Conduta: não disponibilizar as condições materiais mínimas e necessárias para que o seu sucessor pudesse
apresentar a prestação de contas.
10.1.3.2. Nexo de causalidade: a conduta descrita impediu o estabelecimento do nexo causal entre as possíveis despesas
efetuadas com os recursos recebidos, no âmbito do instrumento em questão, no exercício de 2012.
10.1.3.3. Culpabilidade: não há excludentes de ilicitude, de culpabilidade e de punibilidade; é razoável supor que o
responsável tinha consciência da ilicitude de sua conduta; era exigível conduta diversa da praticada, qual seja, desincumbir-se
do seu dever por meio da apresentação da prestação de contas no prazo e forma devidos.
11.Encaminhamento: audiência.
12.Em cumprimento ao Despacho do Ministro Relator (peça 24), foram efetuadas citação e audiência do responsável,
nos moldes adiante:
a) Sr. Miguel Pedro Pureza Santa Maria - promovida a citação e audiência do responsável, conforme delineado adiante:
Comunicação: Ofício 4573/2019 – Secex-TCE (peça 26)
Data da Expedição: 24/6/2019
Data da Ciência: não houve (Mudou-se) (peça 27)
Observação: Ofício enviado para o endereço do responsável constante da base do CPF
da Receita Federal (peça 34, p. 1), conforme pesquisa de endereço nos sistemas corporativos
do TCU (peça 25).
Comunicação: Ofício 3368/2019 – Seproc (peça 29)
Data da Expedição: 2/9/2019
Data da Ciência: 18/9/2019 (peça 31)
Nome Recebedor: Antonio Santa Maria
Observação: Ofício enviado para o endereço do responsável constante da base do
Renach (peça 34, p. 2), conforme pesquisa de endereço nos sistemas corporativos do TCU.
Fim do prazo para a defesa: 3/10/2019
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Comunicação: Ofício 3369/2019 – Seproc (peça 30)
Data da Expedição: 2/9/2019
Data da Ciência: 8/10/2019 (peça 32)
Nome Recebedor: Israel Bitancourt
Observação: Ofício enviado para o endereço do responsável constante da base do TSE
(peça 34, p. 2), conforme pesquisa de endereço nos sistemas corporativos do TCU.
Fim do prazo para a defesa: 23/10/2019
13. Conforme Despacho de Conclusão das Comunicações Processuais (peça 33), informamos que as providências
inerentes às comunicações processuais foram concluídas.
14. Transcorrido o prazo regimental, o responsável permaneceu silente, devendo ser considerado revel, nos termos do
art. 12, §3º, da Lei 8.443/1992.
ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE PROCEDIBILIDADE DA IN/TCU 71/2012
Apreciação do Prejuízo ao Contraditório e Ampla Defesa
15. Verifica-se que não houve o transcurso de mais de dez anos desde o fato gerador sem que tenha havido a notificação
do responsável pela autoridade administrativa federal competente (art. 6º, inciso II, c/c art. 19 da IN/TCU 71/2012, modificada
pela IN/TCU 76/2016), uma vez que o fato gerador da irregularidade sancionada ocorreu em 1/5/2013, haja vista que o
vencimento do prazo para prestação de contas deu-se em 30/4/2013, e o responsável foi notificado sobre as irregularidades
pela autoridade administrativa competente conforme abaixo:
15.1. Miguel Pedro Pureza Santa Maria, por meio do ofício acostado à peça 8, recebido em 30/11/2017, conforme AR
(peça 9).
Valor de Constituição da TCE
16. Verifica-se, ainda, que o valor atualizado do débito apurado (sem juros) em 1/1/2017 é de R$ 1.024.724,55, portanto,
superior ao limite mínimo de R$ 100.000,00, na forma estabelecida conforme os arts. 6º, inciso I, e 19 da IN/TCU 71/2012,
modificada pela IN/TCU 76/2016.
OUTROS DÉBITOS NOS SISTEMAS DO TCU COM OS MESMOS RESPONSÁVEIS
17. Informa-se que foi encontrado débito imputável aos responsáveis em outros processos no Tribunal:

Responsável

Processos
001.876/2014-7 (TCE, encerrado), 013.200/2016-0 (TCE, encerrado),
018.383/2015-7 (CBEX, encerrado), 018.385/2015-0 (CBEX, encerrado),
Miguel
Pedro 000.832/2016-2 (CBEX, encerrado), 000.833/2016-9 (CBEX, encerrado),
Pureza Santa Maria
001.671/2014-6 (TCE, encerrado), 027.845/2014-1 (TCE, encerrado),
005.864/2019-4 (TCE, aberto), 021.122/2019-9 (TCE, aberto),
027.113/2018-3 (CBEX, encerrado) e 040.170/2018-7 (CBEX, encerrado)
18. Informa-se que foi encontrado débito imputável aos responsáveis em outras TCE registradas no sistema e-TCE:

Responsável
Miguel
Pedro
Pureza Santa Maria

TCE
1305/2018 (R$ 1.172.560,60) - Aguardando ajustes do instaurador

19. A tomada de contas especial está, assim, devidamente constituída e em condição de ser instruída.
EXAME TÉCNICO
Da validade das notificações:
20. Preliminarmente, cumpre tecer breves considerações sobre a forma como são realizadas as comunicações
processuais no TCU. A esse respeito, destacam-se o art. 179 do Regimento Interno do TCU (Resolução 155, de 4/12/2002) e o
art. 4º, inciso III, § 1º, da Resolução TCU 170, de 30 de junho de 2004, in verbis:
‘Art. 179. A citação, a audiência ou a notificação, bem como a comunicação de diligência, far-se-ão:
I - mediante ciência da parte, efetivada por servidor designado, por meio eletrônico, fac-símile, telegrama ou qualquer
outra forma, desde que fique confirmada inequivocamente a entrega da comunicação ao destinatário;
II - mediante carta registrada, com aviso de recebimento que comprove a entrega no endereço do destinatário;
III - por edital publicado no Diário Oficial da União, quando o seu destinatário não for localizado (...)’
‘Art. 3º As comunicações serão dirigidas ao responsável, ou ao interessado, ou ao dirigente de órgão ou entidade, ou ao
representante legal ou ao procurador constituído nos autos, com poderes expressos no mandato para esse fim, por meio de:
I - correio eletrônico, fac-símile ou telegrama;
II - servidor designado;
III - carta registrada, com aviso de recebimento;
IV - edital publicado no Diário Oficial da União, quando o seu destinatário não for localizado, nas hipóteses em que seja
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necessário o exercício de defesa.’
‘Art. 4º. Consideram-se entregues as comunicações:
I - efetivadas conforme disposto nos incisos I e II do artigo anterior, mediante confirmação da ciência do destinatário;
II - realizadas na forma prevista no inciso III do artigo anterior, com o retorno do aviso de recebimento, entregue
comprovadamente no endereço do destinatário;
III - na data de publicação do edital no Diário Oficial da União, quando realizadas na forma prevista no inciso IV do
artigo anterior.
§ 1º O endereço do destinatário deverá ser previamente confirmado mediante consulta aos sistemas disponíveis ao
Tribunal ou a outros meios de informação, a qual deverá ser juntada ao respectivo processo. (...)’
21. Bem se vê, portanto, que a validade da citação via postal não depende de que o aviso de recebimento seja assinado
pelo próprio destinatário da comunicação, o que dispensa, no caso em tela, a entrega do AR em ‘mãos próprias’. A exigência
da norma é no sentido de o Tribunal verificar se a correspondência foi entregue no endereço correto, residindo aqui a
necessidade de certeza inequívoca.
22. Não é outra a orientação da jurisprudência do TCU, conforme se verifica dos julgados a seguir transcritos:
‘São válidas as comunicações processuais entregues, mediante carta registrada, no endereço correto do responsável,
não havendo necessidade de que o recebimento seja feito por ele próprio.’ (Acórdão 3.648/2013-Segunda Câmara, Relator
Ministro JOSÉ JORGE);
‘É prescindível a entrega pessoal das comunicações pelo TCU, razão pela qual não há necessidade de que o aviso de
recebimento seja assinado pelo próprio destinatário. Entregando se a correspondência no endereço correto do destinatário,
presume-se o recebimento da citação.’ (Acórdão 1.019/2008-Plenário, Relator Ministro BENJAMIN ZYMLER);
‘As comunicações do TCU, inclusive as citações, deverão ser realizadas mediante Aviso de Recebimento - AR, via
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, bastando para sua validade que se demonstre que a correspondência foi entregue
no endereço correto.’ (Acórdão 1.526/2007-Plenário, Relator Ministro AROLDO CEDRAZ).
23. A validade do critério de comunicação processual do TCU foi referendada pelo Supremo Tribunal Federal, nos
termos do julgamento do MS-AgR 25.816/DF, por meio do qual se afirmou a desnecessidade da ciência pessoal do interessado,
entendendo-se suficiente a comprovação da entrega do ‘AR’ no endereço do destinatário:
‘Ementa: agravo regimental. Mandado de segurança. Desnecessidade de intimação pessoal das decisões do tribunal de
contas da união. art. 179 do regimento interno do TCU. Intimação do ato impugnado por carta registrada, iniciado o prazo do
art. 18 da lei nº 1.533/51 da data constante do aviso de recebimento. Decadência reconhecida. Agravo improvido.
O envio de carta registrada com aviso de recebimento está expressamente enumerado entre os meios de comunicação de
que dispõe o Tribunal de Contas da União para proceder às suas intimações.
O inciso II do art. 179 do Regimento Interno do TCU é claro ao exigir apenas a comprovação da entrega no endereço
do destinatário, bastando o aviso de recebimento simples.’
24. No caso vertente, a citação do responsável se deu em endereços provenientes de pesquisas de endereços realizadas
pelo TCU (item 12 desta instrução), porquanto, devido ao insucesso de realizar a citação em endereços constantes no sistema
CPF da Receita, buscou-se a notificação em endereços provenientes de sistemas públicos (TSE e Renach) custodiados pelo
próprio TCU. A entrega dos ofícios citatórios nesses endereços ficou comprovada.
25. Nos processos do TCU, a revelia não leva à presunção de que seriam verdadeiras todas as imputações levantadas
contra os responsáveis, diferentemente do que ocorre no processo civil, em que a revelia do réu opera a presunção da verdade
dos fatos narrados pelo autor. Dessa forma, a avaliação da responsabilidade do agente não pode prescindir da prova existente
no processo ou para ele carreada.
26. Ao não apresentar sua defesa, o responsável deixou de produzir prova da regular aplicação dos recursos sob sua
responsabilidade, em afronta às normas que impõem aos gestores públicos a obrigação legal de, sempre que demandados pelos
órgãos de controle, apresentar os documentos que demonstrem a correta utilização das verbas públicas, a exemplo do contido
no art. 93 do Decreto-Lei 200/1967: ‘Quem quer que utilize dinheiros públicos terá de justificar seu bom e regular emprego na
conformidade das leis, regulamentos e normas emanadas das autoridades administrativas competentes.’
27. Mesmo as alegações de defesa não sendo apresentadas, considerando o princípio da verdade real que rege esta
Corte, procurou-se buscar, em manifestações do responsável na fase interna desta tomada de contas especial, se havia algum
argumento que pudesse ser aproveitado a seu favor.
28. No entanto, o responsável não se manifestou na fase interna, não havendo, assim, nenhum argumento que possa vir
a ser analisado e posteriormente servir para afastar as irregularidades apontadas.
29. Em consulta ao sistema corporativo do instaurador SIGPC (peça 35), em 18/11/2019, verifica-se que o responsável
também não apresentou contas junto ao instaurador e continua inadimplente.
30. Em se tratando de processo em que a parte interessada não se manifestou acerca das irregularidades imputadas, não
há elementos para que se possa, efetivamente, aferir e reconhecer a ocorrência de boa-fé na conduta dos responsáveis, podendo
este Tribunal, desde logo, proferir o julgamento de mérito pela irregularidade das contas, conforme os termos dos §§ 2º e 6º do
art. 202 do Regimento Interno do TCU (Acórdãos 2.064/2011-1ª Câmara (relator: Ubiratan Aguiar), 6.182/2011-1ª Câmara
(relator: Weber de Oliveira), 4.072/2010-1ª Câmara (Relator: Valmir Campelo), 1.189/2009-1ª Câmara (Relator: Marcos
Bemquerer), 731/2008-Plenário (Relator: Aroldo Cedraz).
31. Dessa forma, o responsável deve ser considerado revel, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992, devendo as
contas serem julgadas irregulares, condenando-o ao débito apurado e aplicando-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei
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8.443/1992.
Prescrição da Pretensão Punitiva
32. Vale ressaltar que a pretensão punitiva do TCU, conforme Acórdão 1.441/2016-Plenário, Relator: Benjamin Zymler,
que uniformizou a jurisprudência acerca dessa questão, subordina-se ao prazo geral de prescrição indicado no art. 205 do
Código Civil, que é de dez anos, contado da data de ocorrência da irregularidade sancionada, nos termos do art. 189 do Código
Civil, sendo este prazo interrompido pelo ato que ordenar a citação, a audiência ou a oitiva do responsável.
33. No caso em exame, não ocorreu a prescrição, uma vez que a irregularidade sancionada ocorreu em 1/5/2013 e o ato
de ordenação da citação ocorreu em 24/4/2019 (peça 24).
Cumulatividade de multas
34. Quanto à possibilidade de aplicação cumulativa das multas dos arts. 57 e 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, ainda que
seja adequada a realização de citação e audiência do responsável, por força do disposto no art. 209, § 4º, do Regimento Interno
do TCU, o Tribunal reconhece que existe relação de subordinação entre as condutas de ‘não comprovação da aplicação dos
recursos’ e de ‘omissão na prestação de contas’, sendo a primeira consequência da segunda, o que enseja, na verificação das
duas irregularidades, a aplicação da multa do art. 57, com o afastamento da multa do art. 58, inciso I, em atenção ao princípio
da absorção (Acórdão 9.579/2015-2ª Câmara, Relator Ministro Vital do Rêgo; Acórdão 2.469/2019-1ª Câmara, Relator
Ministro Augusto Sherman).
35. Conforme leciona Cezar Bitencourt (Tratado de Direito Penal: parte geral - 8ª Edição - São Paulo: Saraiva, 2003.
Pg. 565), na absorção, ‘(...) a pena do delito mais grave absorve a pena do delito menos grave, que deve ser desprezada’. No
caso concreto, a ‘omissão no dever de prestar contas’, embora seja uma irregularidade autônoma, funciona como fase ou meio
para a consecução da ‘não comprovação da aplicação dos recursos’, havendo clara relação de interdependência entre essas
condutas. Dessa forma, recaindo as duas ocorrências em um mesmo gestor, deve prevalecer a pena do delito mais grave, qual
seja, a multa do art. 57, da Lei 8.443/1992.
CONCLUSÃO
36. Em face da análise promovida na seção ‘Exame Técnico’, verifica-se que o responsável não logrou comprovar a boa
e regular aplicação dos recursos. E, instado a se manifestar, optou pelo silêncio, configurando a revelia, nos termos do § 3º do
art. 12 da Lei 8.443/1992.
37. Vale ressaltar que a jurisprudência pacífica nesta Corte é no sentido da imprescritibilidade das ações de
ressarcimento ao erário (Súmula TCU 282). Dessa forma, identificado dano ao erário, deve se instaurar e julgar o processo de
tomada de contas especial para responsabilizar seus agentes causadores, respeitando o direito ao contraditório e à ampla
defesa, independentemente de quando ocorreram os atos impugnados.
38. Verifica-se também que não houve a prescrição da pretensão punitiva, conforme análise já realizada.
39. Tendo em vista que não constam dos autos elementos que permitam reconhecer a boa-fé do responsável, sugere-se
que as suas contas sejam julgadas irregulares, nos termos do art. 202, § 6º, do Regimento Interno do TCU, com a imputação do
débito atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora, nos termos do art. 202, § 1º, do Regimento Interno do TCU,
descontado o valor eventualmente recolhido, com a aplicação da multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992.
40. Por fim, como não houve elementos que pudessem modificar o entendimento acerca das irregularidades em apuração,
mantém-se a matriz de responsabilização presente na peça 20.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
41. Diante do exposto, submetemos os autos à consideração superior, propondo ao Tribunal:
a) considerar revel o responsável Miguel Pedro Pureza Santa Maria (258.488.102 06), para todos os efeitos, dando-se
prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992;
b) julgar irregulares, nos termos dos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas ‘a’ e ‘c’, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19
e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Miguel Pedro Pureza Santa Maria (258.488.102-06), condenando-o ao
pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a
partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove,
perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos
termos do art. 23, inciso III, alínea ‘a’, da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea ‘a’, do Regimento Interno do TCU;
Débitos relacionados ao responsável Miguel Pedro Pureza Santa Maria:
Data de ocorrência
28/3/2012

Valor histórico (R$)
69.426,00

3/4/2012

69.426,00

30/4/2012

69.426,00

4/6/2012

69.426,00

3/7/2012

74.566,00

17/7/2012

12.600,00

2/8/2012

77.086,00
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5/9/2012

77.086,00

2/10/2012

77.086,00

5/11/2012

77.086,00

4/12/2012

77.086,00

Valor atualizado do débito (com juros) em 18/11/2019: R$ 1.264.684,50.
c) aplicar ao responsável Miguel Pedro Pureza Santa Maria (258.488.102-06), a multa prevista no art. 57 da Lei
8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que
comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea ‘a’, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do
Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão que vier a ser proferido por este Tribunal até a do
efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor;
d) autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas a notificação, na forma do disposto no art.
28, inciso II, da Lei 8.443/1992;
e) autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217,
§§ 1º e 2º do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da(s) dívida(s) em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela,
corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento
da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela
anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado
monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável
de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos
termos do § 2º do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal;
f) enviar cópia do Acórdão a ser prolatado, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentarem à Procuradoria da
República no Estado de Pará, nos termos do § 3º do art. 16 da Lei b8.443/1992, c/c o § 7º do art. 209 do Regimento Interno do
TCU, para adoção das medidas cabíveis; e
g) enviar cópia do Acórdão que vier a ser proferido ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao
responsável, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está
disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá
fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.”
2. O sr. Diretor e o sr. Secretário-substituto da SecexTCE ratificaram a instrução acima (peças 37 e 38).
3. A d. representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU), em sua intervenção
regimental, acolheu o encaminhamento alvitrado pela unidade técnica (peça 39).
É o relatório.

VOTO
Em exame, processo de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE) em desfavor do sr. Miguel Pedro Pureza Santa Maria, ex-prefeito do Município de Curralinho/PA (gestão 2009-2012),
em face da omissão na prestação de contas dos recursos repassados por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar
(Pnae) – exercício de 2012.
2. O FNDE repassou ao município a importância total de R$ 750.300,00 (peça 2).
3. O prazo para prestar contas encerrou-se em 30/4/2013 (peça 14, p. 1).
4. No entanto, conforme consta do processo, a prestação de contas não foi encaminhada, motivo que levou o órgão
concedente a notificar o responsável para que apresentasse a documentação pertinente ou devolvesse os valores recebidos.
5. Diante da inércia do gestor, o FNDE concluiu pela instauração de tomada de contas especial em decorrência da omissão
no dever de prestar contas.
6. Nesta Corte de Contas, foi promovida a citação do sr. Miguel Pedro Pureza Santa Maria para que apresentasse
alegações de defesa em face da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos, os quais foram integralmente geridos
por ele.
7. Foi, ainda, realizada a audiência do ex-prefeito para que justificasse a não disponibilização das condições materiais
mínimas e necessárias para que o seu sucessor pudesse apresentar a prestação de contas.
8. Todavia, mesmo regularmente notificado (ex vi do aviso de recebimento inserto à peça 9), o responsável deixou
transcorrer in albis o prazo para manifestação e não recolheu o valor devido.
9. Ante a inexistência, nos autos, de elementos capazes de comprovar a boa e regular aplicação dos recursos, acolho a
proposta formulada pela unidade técnica e endossada pelo Parquet especializado no sentido de julgar irregulares as presentes
contas, com imputação de débito correspondente à totalidade dos valores recebidos.
10. Coube ao sr. Miguel Pedro Pureza Santa Maria a gestão e aplicação da totalidade dos recursos, devendo recair sobre
ele, exclusivamente, a responsabilidade pelo ressarcimento do dano apurado.
11. Impõe-se apropriada, ainda, a aplicação da multa prevista nos arts. 19, caput, e 57 da Lei 8.443/1992. Para tanto, fixo

329
Tribunal de Contas da União
Secretaria das Sessões

o seu valor em R$ 115.000,00, correspondente a, aproximadamente, 10% do valor atualizado do débito.
12. Cumpre destacar que o ônus de comprovar a regularidade da integral aplicação dos recursos públicos compete ao
gestor, por meio de documentação idônea, que demonstre, de forma efetiva e inequívoca, os gastos efetuados e o nexo de
causalidade entre as despesas realizadas e os recursos federais recebidos. Dessa forma, o responsável deve trazer aos autos
informações consistentes que afastem as irregularidades de forma cabal. Esse entendimento está assentado em diversos julgados,
a exemplo dos Acórdãos 8/2007-1ª Câmara, 41/2007-2ª Câmara, 143/2006-1ª Câmara, 706/2003-2ª Câmara, 533/2002-2ª
Câmara e 11/97-Plenário, e encontra fundamento no art. 93 do Decreto-Lei 200/1967, o qual dispõe: “Quem quer que utilize
dinheiros públicos terá de justificar seu bom e regular emprego na conformidade das leis, regulamentos e normas emanadas
das autoridades competentes”.
13. Ressalta-se que o dever de prestar contas é inerente à gestão de recursos públicos, constituindo um dos pilares do
sistema republicano. Ao descumpri-lo, o responsável infringe a Constituição Federal, as normas que regem a administração
pública e as obrigações assumidas por meio do ajuste firmado. Essa omissão abre a possibilidade, inclusive, de que a totalidade
dos recursos transferidos tenha sido desviada, em benefício do gestor ímprobo ou de pessoas por ele determinadas.
14. Ante o exposto, voto no sentido de que o Tribunal adote o acórdão que ora submeto à deliberação desta 1ª Câmara.
ACÓRDÃO Nº 449/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 005.788/2019-6
2. Grupo I – Classe de Assunto: II – Tomada de Contas Especial
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (00.378.257/0001-81)
3.2. Responsável: Miguel Pedro Pureza Santa Maria (258.488.102-06)
4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Curralinho/PA
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler
6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE)
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação em face da omissão na prestação de contas quanto aos recursos repassados por força do Programa
Nacional de Alimentação Escolar – exercício 2012,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ante as razões expostas
pelo relator, em:
9.1. com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso
III, da mesma Lei, e com os arts. 1º, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do RITCU, julgar irregulares as contas do sr.
Miguel Pedro Pureza Santa Maria (258.488.102-06), condenando-o ao pagamento da quantia abaixo discriminada, com a fixação
do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do
RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente
e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data indicada, até a do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação
em vigor:
Data de ocorrência
28/3/2012

Valor histórico (R$)
69.426,00

3/4/2012

69.426,00

30/4/2012

69.426,00

4/6/2012

69.426,00

3/7/2012

74.566,00

17/7/2012

12.600,00

2/8/2012

77.086,00

5/9/2012

77.086,00

2/10/2012

77.086,00

5/11/2012

77.086,00

4/12/2012

77.086,00

9.2. aplicar ao sr. Miguel Pedro Pureza Santa Maria (258.488.102-06) multa no valor de R$ 115.000,00 (cento e quinze
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mil reais), nos termos do art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c art. 267 do RITCU, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar das
notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres
do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga
após o vencimento, na forma da legislação em vigor;
9.3. autorizar, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não seja atendida
a notificação;
9.4. autorizar, caso solicitado, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos
termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do RITCU, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da
notificação, para comprovação perante o Tribunal do recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela
anterior, para comprovação do recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado
monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor;
9.5. alertar ao responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará o vencimento antecipado do saldo devedor;
9.7. dar ciência da presente deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos
do § 3º do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7º do art. 209 do RITCU; e
9.8. dar ciência do presente acórdão ao responsável, ao FNDE e à Prefeitura Municipal de Curralinho/PA.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0449-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler (Relator), Bruno Dantas e Vital do
Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.

GRUPO I – CLASSE I – 1ª Câmara
TC 007.777/2011-6
Natureza: Pedido de reexame (em processo de Pensão Civil)
Órgão: Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado do Rio de Janeiro
Recorrente: José Cláudio Bezerra Cunha (648.950.257-72)
Representação legal: Maria Inês Bezerra Cunha (OAB/RJ 139215)
SUMÁRIO: PENSÃO CIVIL. NÃO COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ DO BENEFICIÁRIO. NEGATIVA DE
REGISTRO. PEDIDO DE REEXAME. APRESENTAÇÃO DE LAUDO MÉDICO OFICIAL CONCLUSIVO ATESTANDO
A INCAPACIDADE DO RECORRENTE DE PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO, CONDIÇÃO INICIADA
ANTERIORMENTE AO ÓBITO DO INSTITUIDOR. CONHECIMENTO. PROVIMENTO.
RELATÓRIO
Adoto como relatório, com os ajustes de forma pertinentes, a instrução elaborada no âmbito da Secretaria de Recursos
(Serur), acolhida pelo corpo diretivo da unidade técnica e pelo Ministério Público:
“INTRODUÇÃO
1. Trata-se de Pedido de Reexame interposto pelo Sr. José Cláudio Bezerra Cunha (peça 62), pensionista do instituidor
Cloves Melquíades da Cunha, por intermédio do qual se insurge contra o Acórdão 159/2019-1ª Câmara (peça 47), que
considerou ilegal seu ato de pensão civil.
1.1. A deliberação recorrida apresenta o seguinte teor [no que aqui interessa]:
‘............................................................................................................................ ...............
9.2. considerar ilegais as pensões civis instituídas por Alexandre Montauban, Cloves Mesquiades da Cunha e
Hasenclever Brandão, negando o registro aos atos correspondentes;
............................................................................................................................................
9.4. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (Súmula/TCU 106);
9.5. determinar à Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado do Rio de Janeiro que:
(...)
9.5.2. no prazo de 15 (quinze) dias, faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos ora considerados ilegais, sob pena
de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa’ (grifos acrescidos).
HISTÓRICO
2. [O benefício do recorrente foi considerado ilegal em face da não comprovação] da preexistência da condição de
invalidez ao momento do óbito do instituidor, conforme exigência prevista no entendimento consolidado na jurisprudência deste
Tribunal (súmula 271).
EXAME DE ADMISSIBILIDADE
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3. Reitera-se o exame preliminar de admissibilidade (peça 66), ratificado, à peça 68, pelo Relator, Ministro Benjamin
Zymler, que entendeu pelo conhecimento do recurso, uma vez preenchidos os requisitos do art. 48 da Lei 8.443/92, c/c os arts.
285 e 286, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, suspendendo-se os efeitos dos subitens 9.2, 9.5 e 9.5.2 do Acórdão
159/2019-1ª Câmara, em relação ao recorrente.
EXAME DE MÉRITO
4. Delimitação
4.1. Constitui objeto do presente recurso definir se:
a) houve violação ao princípio da ampla defesa;
b) o recorrente tem direito à pensão civil, na condição de filho maior inválido.
5. Do princípio da ampla defesa
5.1. O recorrente aduz ter havido violação ao princípio da ampla defesa, com base nos seguintes argumentos:
5.2. O Ofício 3.388/2017–TCU/Sefip (peça 18), que solicita informações sobre a invalidez do recorrente, não foi entregue
ao destinatário, eis que o endereço que consta no ofício não corresponde ao endereço correto do recorrente: ao invés de constar
Rua Aguiar 33, apto. 301, foi escrito Rua Aguiar 30, apto 301.
5.3. Assim, teria havido violação ao direito de ampla defesa do recorrente.
Análise
5.4. Verificou-se que o Ofício 3.388/2017-TCU/Sefip foi encaminhado para o endereço que consta no sistema CPF.
Assim, entende-se que compete ao recorrente manter seu endereço atualizado na Receita Federal, por ocasião da declaração
de ajuste anual de imposto de renda.
5.5. Nesse sentir, opina-se pela rejeição do argumento apresentado pelo recorrente.
5.6. No entanto, colhe-se do repertório de jurisprudência selecionada do TCU o seguinte entendimento (Acórdão
999/2014-1ª Câmara):
‘Considera-se inválida a citação feita com base em dados obtidos do sistema CPF, da Receita Federal, quando houve
mudança no endereço do destinatário não captada pelo referido sistema.’
5.7. Ad argumentandum tantum, ainda que este Tribunal entenda da forma exposta na exegese supra, não é adequada
a proposta de declaração de nulidade do acórdão recorrido, vez que, como se verá no próximo tópico, existe prova robusta de
que a invalidez do interessado era preexistente ao óbito do instituidor, cabendo, desde logo, o julgamento pela legalidade da
presente pensão civil.
6. Do direito à pensão civil, na condição de filho maior inválido
6.1. O recorrente aduz que tem direito à pensão civil, na condição de filho maior inválido, com base nos seguintes
argumentos:
6.2. Há laudo pericial declarando que a pensão civil do recorrente foi concedida após exame realizado por junta médica
oficial, que atestou ser a invalidez do interessado preexistente ao óbito do instituidor.
Análise
6.3. A pensão concedida a beneficiário na condição de inválido tem como requisito essencial laudo pericial emitido por
junta médica oficial que ateste a invalidez e sua preexistência ao momento do óbito do instituidor, conforme Súmula-TCU 271:
‘A pensão concedida a beneficiário na condição de inválido tem como requisito essencial laudo pericial emitido por
junta médica oficial que ateste a invalidez e sua preexistência ao momento do óbito do instituidor.’
6.4. Nesse quadro, é sobremodo importante considerar o laudo pericial de peça 54, p. 15, emitido por junta médica
oficial [em 11/5/2007]:
‘MINISTÉRIO DA FAZENDA
GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO RIO DE JANEIRO
GRH -SERVIÇO MÉDICO
JUNTA MÉDICA PERICIAL
(...)
LAUDO PERICIAL
Face a solicitação de fls. 95, a Junta Médica da GRA/RJ, após analisar os documentos médicos contidos no processo,
examinou o Sr. José Cláudio Bezerra Cunha, em 03/05/2007.
Do exame pericial, observou que o examinado é portador de doenças codificadas no CID-10 como F 22, F 23 e F 29,
não tendo condições de saúde para prover o próprio sustento.
Portanto, esta Junta Médica concluiu que o interessado é inválido para o trabalho em caráter definitivo, sendo que as
doenças que determinaram sua invalidez são anteriores a data do óbito do instituidor da pensão (30/01/2007)’ (destaques do
original).
6.5. Entende-se que o laudo supra, enviado pelo Ministério da Economia após a prolação do acórdão ora recorrido,
constitui prova robusta de que a invalidez do recorrente era preexistente ao óbito do instituidor.
6.6. Por conseguinte, com fulcro na Súmula–TCU–271, é de se opinar pela legalidade do ato de pensão civil de peça 7.
OUTRAS CONSIDERAÇÕES
7. Em consulta ao sistema CPF, observou-se que o nome do instituidor é Cloves Melquíades da Cunha, e não Cloves
Mesquiades da Cunha, como consta no ato de peça 7. Daí exsurge a necessidade de se determinar a correção do erro material
constante no aludido ato concessório.
CONCLUSÃO
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7. Diante do exposto, conclui-se que há prova robusta de que o recorrente era inválido, por ocasião do óbito do
instituidor, o que justifica o julgamento pela legalidade da presente pensão civil.
7.1. Posta assim a questão, opina-se pelo provimento do presente pedido de reexame.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
8. Diante do exposto, com base no art. 48 da Lei n. 8.443/92, submete-se o presente processo à consideração superior,
propondo-se a adoção das seguintes medidas:
a) corrigir o erro material constante no ato concessório de peça 7: o nome correto do instituidor é Cloves Melquíades
da Cunha, e não Cloves Mesquiades da Cunha;
b) conhecer do pedido de reexame interposto, para, no mérito, dar-lhe provimento, julgando-se legal o ato de peça 7 e
determinando-se o seu registro;
c) cientificar o recorrente e os demais interessados do acórdão que vier a ser prolatado, ressaltando-se que o relatório
e o voto que o acompanharem podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, no dia seguinte ao de sua
oficialização.”
É o relatório.
VOTO
Por meio do Acórdão 159/2019-1ª Câmara, esta Corte negou registro ao ato de pensão civil de interesse do sr. José
Cláudio Bezerra Cunha, qualificado como filho maior inválido do ex-servidor Cloves Melquíades da Cunha. A recusa se deveu
à não comprovação da invalidez do beneficiário.
2. Irresignado, o sr. José Cláudio Bezerra Cunha, por intermédio de sua curadora, interpõe pedido de reexame.
3. A propósito, em preliminar, alega possível ofensa ao princípio da ampla defesa, porquanto o ofício de oitiva prévia
que lhe foi enviado apresentaria erro de endereçamento. No mérito, pugna pela legitimidade da concessão, trazendo aos autos
vasta documentação alusiva a seu estado de saúde por ocasião do falecimento do instituidor.
4. Instruindo o feito, a Secretaria de Recursos (Serur), ao tempo em que afasta a arguição de vício procedimental, acolhe
as razões de fundo do interessado. Para a unidade técnica, “o laudo pericial enviado pelo Ministério da Economia após a
prolação do acórdão ora recorrido constitui prova robusta de que a invalidez do recorrente era preexistente ao óbito do
instituidor”. Assim, manifesta-se favorável ao provimento do pedido de reexame, com o consequente registro da pensão.
Paralelamente, sugere determinação à Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) para que proceda à correção da grafia do
nome do instituidor na base Sisac.
5. O Ministério Público, em cota simples, põe-se de acordo.
6. Ratifico o juízo inicial de admissibilidade do pedido de reexame.
7. No mérito, acompanho o encaminhamento sugerido nos pareceres técnicos, por seus fundamentos.
8. De fato, além do respectivo laudo emitido por junta médica oficial (peça 56, p. 17), foi trazida aos autos cópia de
sentença judicial, datada de maio de 1985 – ou seja, 22 anos antes da morte do sr. Cloves Melquíades da Cunha, ocorrida em
2007 –, decretando a interdição do sr. José Cláudio Bezerra Cunha, pois que “incapacitado para reger sua pessoa, gerir os atos
da vida civil e administrar seus bens”, e nomeando o ex-servidor como curador do filho (peça 62, p. 10). Em 2003, o
compromisso de curatela foi transferido para a sra. Gizélia Bezerra da Cunha, viúva do instituidor e mãe do pensionista (peça
56, p. 16).
9. Resta, pois, amplamente comprovada a condição de invalidez do recorrente, o que enseja a reforma do Acórdão
159/2019-1ª Câmara para deferir o registro do título pensional.
10. Nessas circunstâncias, perde relevância a arguição de nulidade da intimação do interessado, promovida ainda na fase
inicial do processo.
11. Por fim, apresenta-se pertinente a sugestão da Serur de mandar corrigir o nome do instituidor na base de dados do
sistema Sisac.
12. Diante do exposto, voto no sentido de que este Colegiado adote a deliberação que ora submeto à sua apreciação.
ACÓRDÃO Nº 450/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 007.777/2011-6.
2. Grupo I – Classe de Assunto: I – Pedido de Reexame (em processo de Pensão Civil)
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes:
3.1. Interessados: Gizelia Bezerra da Cunha (642.454.547-68); José Cláudio Bezerra Cunha (648.950.257-72).
3.2. Recorrente: José Cláudio Bezerra Cunha (648.950.257-72).
4. Órgão: Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado do Rio de Janeiro.
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
8. Representação legal: Maria Inês Bezerra Cunha (OAB/RJ 139215), representando José Cláudio Bezerra Cunha.
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9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame, em processo de pensão civil, interposto pelo sr. José
Cláudio Bezerra Cunha contra o Acórdão 159/2019-1ª Câmara,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art.
48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em:
9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar a ele provimento;
9.2. considerar legal o ato alusivo à pensão civil instituída pelo ex-servidor Cloves Melquíades da Cunha, ordenando o
seu registro;
9.3. determinar à Sefip que providencie a correção do nome do ex-servidor no ato número de controle 10229205-05-2007000398-7;
9.4. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à Superintendência Regional de Administração do Ministério da
Economia no Rio de Janeiro.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0450-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler (Relator), Bruno Dantas e Vital do
Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.

GRUPO I – CLASSE V – Primeira Câmara
TC 019.479/2013-1
Natureza(s): Aposentadoria
Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas
Interessado: Raimundo Pereira Martins (004.040.393-91)
Representação legal: não há
SUMÁRIO: APOSENTADORIA. DNOCS. VPNI DA LEI 12.716/2012. AUMENTO DO VALOR
ATRIBUÍDO AOS PONTOS DA GDPGPE E GDACE. DECISÃO JUDICIAL QUE IMPEDE A
ABSORÇÃO DA VPNI EM RAZÃO DO AUMENTO DE REMUNERAÇÃO DECORRENTE DA
VARIAÇÃO DE PONTUAÇÃO. SITUAÇÃO QUE NÃO SE APLICA AO INATIVO QUE RECEBE A
GRATIFICAÇÃO EM VALOR FIXO, SEM RELAÇÃO COM A AFERIÇÃO DE DESEMPENHO.
ILEGALIDADE DO ATO. NEGATIVA DE REGISTRO. DETERMINAÇÕES.
RELATÓRIO
Adoto como relatório o parecer da unidade técnica, cujos termos são os seguintes:
“INTRODUÇÃO
1. Trata-se de ato de alteração de concessão de aposentadoria de Raimundo Pereira Martins, ex-servidor do
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas.
2. O ato foi submetido, para fim de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art.
71, inciso III, da Constituição Federal. O cadastramento e a disponibilização ao TCU ocorreram por intermédio do Sistema de
Apreciação e Registro de Atos de Admissão e Concessões, na forma dos arts. 2º, caput e incisos I a VI, e 4º, caput, da Instrução
Normativa - TCU 78/2018.
HISTÓRICO
3. De forma a sanear os autos, foi enviada diligência à jurisdicionada (peça 1) solicitando portarias de designação de
funções, mapa de tempo de funções, memória de cálculo da rubrica “VPNI ART. 62-A LEI 8.112/90” e esclarecimentos quanto
ao parecer pela ilegalidade emitido pelo Controle Interno. Quanto a este último item, diligenciou-se também a CGU (peça 2).
4. Em resposta às duas diligências foram encaminhados os ofícios às peças 7-8.
5. Nova diligência foi enviada ao DNOCS (peça 10) solicitando documentação que fundamentasse o pagamento de
rubrica judicial não transitada em julgado no valor de R$ 1.743,56 (jan/2017). A resposta a tal ofício foi juntada como peça 14
6. Consultando-se o contracheque do interessado (peça 15), verificou-se que a aludida rubrica continuava sendo paga
em valor ainda maior (R$ 2.274,36).
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7. Considerando o indício de que tal vantagem já deveria ter sido absorvida pelas reestruturações da carreira e que o
ato de concessão deu entrada neste Tribunal há mais de cinco anos, fez-se necessário oportunizar o contraditório e a ampla
defesa do interessado, nos termos do Acórdão 587/2011-TCU-Plenário, da relatoria do Ministro Valmir Campelo, conforme
oitiva acostada à peça 16.
8. Apesar de devidamente notificado (peça 17), em seu endereço cadastrado na Receita Federal (peça 19), o inativo não
se manifestou junto aos autos.
EXAME TÉCNICO
9. Conforme exposto anteriormente, verificou-se que o interessado percebe rubrica judicial atualmente no valor de R$
920,50 (peça 21).
10. Em resposta à diligência enviada por esta Sefip (peça 10), o DNOCS informou (peça 14) que a rubrica judicial se
refere ao MS 0800318-30.2014-4-05.8100, impetrado pela Associação dos Servidores do DNOCS no estado do Ceará (ASDEC),
que impediu a redução da VPNI do art. 14 da Lei 12.716/2012 em razão da elevação nas gratificações de desempenho GDPGPE
e/ou GDACE.
11. Tal MS já foi analisado por esta Corte de Contas, sendo que o Acórdão 4.975/2017-TCU-1ª Câmara, de relatoria
do Ministro Benjamin Zymler, estabeleceu o entendimento paradigmático de que esta ação “não impede absorção da aludida
VPNI decorrente do aumento do valor dos pontos atribuídos de forma fixa aos servidores ativos e inativos, uma vez que a parte
invariável da GDPGPE não possui natureza pro labore faciendo” (destaque original).
12. A ação já transitou em julgado (peça 22), com resultado favorável ao pleito dos associados da ASDEC – ou seja, a
parte variável da GDACE (no caso do inativo) não pode ser utilizada para absorção da VPNI citada. Contudo, não há qualquer
óbice para que a parte fixa seja utilizada para absorção da Vantagem Pessoal.
13. Assim, cabe proposta de julgamento pela ilegalidade do ato e recusa de seu registro, com determinação para
absorção da rubrica judicial pela parte fixa da GDACE.
14. Quanto ao parecer do Controle Interno no ato Sisac, argumentando que não haveria respaldo legal para o
pagamento da vantagem concernente à incorporação da função de assistência intermediária (DAI) com valores correspondentes
a funções gratificadas (FG), frise-se que, em resposta à diligência à peça 2, a CGU informou (peça 8) que o entendimento atual
é de que essa situação não é irregular. De acordo com a Controladoria, a posição atual é de que deve ser seguido o
posicionamento da SRH/MP, exarado por meio do Ofício 141/2006/COCES/SRH/MP, que não vislumbra óbice na incorporação
de quintos correlacionando-se a DAI com FG.
15. Por fim, constatou-se que o ato ora em análise se encontra duplicado na base Sisac, com mesmo número de controle
e informações de formulário, na situação ainda “em andamento”. Faz-se necessário determinar à Sefip a exclusão do ato
duplicado.
CONCLUSÃO
16. Em razão do exposto e tendo em vista que a decisão exarada no âmbito do MS 0800318-30.2014-4-05.8100 não
impede a absorção da rubrica judicial pela parte fixa da gratificação GDACE, o ato merece chancela de ilegal e recusa de seu
registro.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
17. Ante o exposto, e de conformidade com o preceituado no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal c/c os arts.
1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92 e os artigos 1º, inciso VIII, e 260, §1º do Regimento Interno do TCU, propõe-se:
a) considerar ILEGAL e recusar o registro do ato de alteração de concessão de aposentadoria de Raimundo Pereira
Martins (CPF: 004.040.393-91);
b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas do Acórdão que vier a ser proferido, com base no Enunciado 106 da Súmula
da Jurisprudência do TCU;
c) determinar ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/1992,
que:
c.1) faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, e realize a absorção da rubrica “DECISAO JUDICIAL
N TRAN JUG AP” no valor de R$ 920,50, comunicando ao TCU, no prazo de quinze dias, as providências adotadas, nos termos
dos arts. 262, caput, do Regimento Interno do TCU;
c.2) cadastre novo ato, livre das irregularidades apontadas, nos termos do artigo 262, §2º, do Regimento Interno do
TCU;
c.3) informe ao interessado o teor do Acórdão que vier a ser prolatado, nos termos do artigo 4º, §3º, da ResoluçãoTCU 170/2004, 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, em caso de não provimento desse recurso;
c.4) encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, comprovante da data de ciência do teor desta deliberação pelo
interessado;
d) determinar à Sefip que exclua o ato Sisac com número de controle 10316205-04-2008-001048-6 na situação de “em
andamento”, cadastrado em duplicidade.”

2. O Ministério Público junto a esta Corte de Contas manifestou-se de acordo com a proposta da
unidade técnica.
É o Relatório.
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VOTO
Em julgamento, ato de alteração de aposentadoria emitido no âmbito do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas
(DNOCS) em favor do Sr. Raimundo Pereira Martins, ex-ocupante do cargo de Engenheiro Agrônomo.
2. O controle interno do DNOCS manifestou-se pela ilegalidade do ato, “uma vez que, de acordo com o Despacho da
Coordenação-Geral de Sistematização e Aplicação da Legislação, da Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, datado de 25/02/2000, exarado no Processo nº 04710-004829/99-00, não há respaldo legal
para o pagamento da vantagem concernente à incorporação da função de assistência intermediária (DAI) do DNOCS, com
valores correspondentes a funções gratificadas (FGR). E, o Despacho do Ministério da Integração Nacional, exarado no
Processo nº 04500.003464/2005-19, em 17/11/2005, ratificou o entendimento da Secretaria Federal de Controle, no mesmo
sentido, acrescentando que "os valores percebidos pelos servidores do DNOCS carecem de amparo legal, passíveis de devolução
ao erário na forma do art. 46, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990."
3. Referida manifestação ensejou a realização de diligências por parte da unidade técnica, que constatou, ao final, a
percepção indevida de rubrica oriunda de decisão judicial no valor de R$ 920,50.
4. O interessado foi notificado para se pronunciar sobre o pagamento da vantagem judicial, não tendo havido
manifestação a respeito.
5. A unidade técnica, acompanhada pelo parquet, propõe que a concessão seja considerada ilegal, “tendo em vista que
a decisão exarada no âmbito do MS 0800318-30.2014-4-05.8100 não impede a absorção da rubrica judicial pela parte fixa da
gratificação GDACE, o ato merece chancela de ilegal e recusa de seu registro”.
6. Com efeito, assiste razão aos pareceres.
7. Nos autos do TC-025.090/2013-5, apreciado pelo Acórdão 4.975/2017-1ª Câmara, tive a oportunidade de me
manifestar acerca dos efeitos do que restou decidido no MS 0800318-30.2014-4-05.8100.
8. Em resposta a uma das diligências realizadas pela Sefip, o DNOCS informou que a rubrica judicial se refere ao MS
0800318-30.2014-4-05.8100, impetrado pela Associação dos Servidores do DNOCS no Estado do Ceará (ASDEC), que impediu
a redução da VPNI do art. 14 da Lei 12.716/2012 em razão da elevação na Gratificação de Desempenho do Plano Geral de
Cargos do Poder Executivo (GDPGPE) e na Gratificação de Desempenho de Atividade de Cargos Específicos (GDACE) - peça
14.
9. A VPNI da Lei 12.716/2012 tem origem no Decreto 2438/1988. Contudo, para o deslinde deste feito, basta esclarecer
que essa lei estabeleceu o pagamento de uma vantagem pessoal, a ser absorvida futuramente pelos aumentos específicos da
categoria, no valor de 70% do vencimento básico para os servidores de nível intermediário (caso dos autos) ou de 100% do
vencimento básico, na hipótese de servidor de nível superior. Veja-se:
“Art. 14. A Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI de que trata o art. 9o da Lei no 11.314, de 3 de julho
de 2006, a partir de 1o de fevereiro de 2012, será devida nos percentuais de 100% (cem por cento) para os ocupantes de cargos
de nível superior e de 70% (setenta por cento) para os ocupantes de cargos de nível intermediário, incidentes sobre o vencimento
básico do respectivo padrão em que o servidor encontrava-se posicionado em 1o de fevereiro de 2012.
Parágrafo único. A VPNI de que trata o caput deste artigo não servirá de base de cálculo para nenhuma outra vantagem
ou gratificação e será gradativamente absorvida por ocasião do desenvolvimento no cargo por progressão ou promoção
ordinária ou extraordinária, da reorganização ou da reestruturação dos cargos ou das remunerações previstas na Lei nº 11.314,
de 3 de julho de 2006, da concessão de reajuste ou vantagem de qualquer natureza e estará sujeita exclusivamente à atualização
decorrente de revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais.”
10. A Associação dos Servidores do DNOCS no Estado do Ceará impetrou mandado de segurança coletivo (MS
0800318.30.2014.4.05.8100) contra a redução da vantagem em razão de elevação na GDPGPE e GDACE.
11. A decisão proferida em liminar e posteriormente confirmada impede a absorção da VPNI em razão do aumento de
pontos da gratificação de desempenho recebida pelo servidor. Isso porque, dado seu caráter pro labore faciendo, a parcela varia
conforme o desempenho do servidor. Ou seja, pode subir em um mês e baixar no outro. Assim, se fosse permitida a absorção da
VPNI em decorrência do aumento de pontos conquistado pelo servidor, criar-se-ia uma situação de iniquidade, haja vista que o
servidor poderia ter, no mês seguinte, redução da gratificação de desempenho.
12. O comando judicial (decisão de mérito) vedou a absorção da rubrica em razão da variação positiva dos pontos ganhos
pelo servidor.
13. Nos fundamentos da decisão judicial, ficou claro que a variação do valor da GDPGPE e GDACE ocorrida até o
advento da Lei 12.716, de 21/9/2012, que fixou a forma de cálculo e futura absorção da VPNI, não poderia dar ensejo à absorção
dessa rubrica. Ou seja, apenas aumentos futuros do valor da pontuação da gratificação de desempenho seriam aptos para tanto.
14. A despeito dessa linha de raciocínio, a magistrada terminou por concluir, tanto na decisão liminar quanto na de
mérito, que a autoridade coatora deveria se abster de “descontar da referida rubrica qualquer valor percebido a título das
variações de pontuação das gratificações de desempenho GDPGPE e/ou GDACE, para mais ou para menos, referenciadas nas
Leis n.º 12.702/2012 e 12.778/2012”.
15. Há aqui uma aparente contradição nos fundamentos da decisão judicial, uma vez que a Lei 12.778/2012 é posterior
à lei de fixação da VPNI e, nos termos da lei e da fundamentação, os aumentos ali previstos deveriam, sim, dar ensejo à absorção
da rubrica. Contudo, entendo que a menção à lei tem por único objetivo fazer referência às gratificações de desempenho cuja
variação de pontuação não poderiam dar ensejo à redução da VPNI.
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16. A decisão judicial determinou que a administração mantivesse os valores da VPNI anteriormente vigente – ou seja,
os estabelecidos pela Lei 12.716/2012, – “devendo abster-se de descontar da referida rubrica qualquer valor percebido a título
das variações de pontuação das gratificações de desempenho GDPGPE e/ou GDACE, para mais ou para menos, referenciadas
nas Leis n.º 12.702/2012 e 12.778/2012”.
17. O objetivo da decisão judicial é claro: impedir que a remuneração decorrente do desempenho, que é variável por sua
própria natureza, dê ensejo à absorção da VPNI, sob pena de, em algum momento futuro, haver redução de remuneração.
18. Ora, considerando que a GDPGPE e a GDACE contêm uma parte fixa e outra variável – esta sim apresenta natureza
pro labore faciendo –, não vejo obstáculo para que variação da remuneração ou dos proventos resultante do aumento do valor
dos pontos atribuídos à parte fixa (30 pontos para o servidor ativo e 50 pontos para o servidor inativo) dê ensejo à aplicação do
parágrafo único do art. 14 da Lei 12.716/2012.
19. Isso porque o obstáculo apontado pela magistrada refere-se à possível redução que ocorreria na remuneração caso se
permitisse a absorção da VPNI em razão de um aumento concedido relacionado ao desempenho do servidor, ou seja, à parte
variável da GDPGPE e da GDACE.
20. Feitas essas considerações, tal qual a unidade técnica, entendo deva sim ser determinada a absorção da VPNI paga
ao inativo, considerados os aumentos no valor dos pontos – parte fixa da GDPGPE e da GDACE – a partir de janeiro de 2013,
por força da Lei 12.778/2012.
Ante o exposto, VOTO por que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 451/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 019.479/2013-1.
2. Grupo I – Classe de Assunto: V - Aposentadoria
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Raimundo Pereira Martins (004.040.393-91).
4. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas.
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de alteração de aposentadoria emitido
no âmbito do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas em favor do Sr. Raimundo Pereira Martins,
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 arts. 1º, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992 e no
art. 103 do Decreto-Lei 200/1997, em:
9.1. considerar ilegal o ato de alteração de aposentadoria emitido em favor do Sr. Raimundo Pereira
Martins (004.040.393-91), negando-lhe o registro correspondente;
9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo interessado, nos
termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal;
9.3. determinar ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas que:
9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os
pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade
administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do
Regimento Interno desta Corte;
9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito
suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o exime da devolução
dos valores indevidamente percebidos após a notificação;
9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que o
interessado teve ciência desta deliberação;
9.3.4. promova a absorção da vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI) prevista no art.
14 da Lei 12.716/2012, nos termos do parágrafo único desse mesmo dispositivo, considerando-se os
aumentos ocorridos em relação ao valor dos pontos atribuídos de forma fixa aos servidores inativos;
9.4. determinar à Sefip que:
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9.4.1. esclareça à unidade de origem, com supedâneo no art. 262, § 2º, do Regimento Interno, que a
concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de
novo ato concessório, escoimado da irregularidade apontada nestes autos;
9.4.2. oriente o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas que a decisão judicial proferida no
MS 0800318.30.2014.4.05.8100 não impede a absorção da VPNI prevista no art. 14 da Lei 12.716/2012
decorrentes do aumento do valor dos pontos atribuídos de forma fixa aos servidores ativos e inativos, uma
vez que a parte invariável da GDPGPE e/ou GDACE não possui natureza pro labore faciendo;
9.4.3. monitore o cumprimento das medidas indicadas no subitem 9.3 acima;
9.5. encaminhar cópia integral desta deliberação ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da
Advocacia-Geral da União e ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0451-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler (Relator), Bruno Dantas e Vital do
Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.

GRUPO II – CLASSE V – Primeira Câmara
TC 022.791/2019-1
Natureza(s): Reforma
Órgão/Entidade: Ministério da Defesa -COMANDO DA MARINHA (VINCULADOR)
Interessados: Adyr da Silva Ignacio (131.507.747-72); Gilberto Francisco de Oliveira (277.046.297-00); Isnaldo Muniz
de Araujo (049.968.107-00); Jose Miguel de Araujo (033.423.527-87); Luan Vinicius da Silva Souza (057.461.605-55); Luiz
Osorio Garcia Fonseca (240.989.577-87); Nathan Evangelista Jordao (144.661.217-10); Raimundo Nonato de Souza
(106.929.837-91); Valmir Pereira Araujo (097.698.469-53)
Representação legal: não há
SUMÁRIO: ATOS INICIAIS E DE ALTERAÇÃO DE REFORMA. SUPERVENIÊNCIA DE INVALIDEZ
PERMANENTE DECORRENTE DE DOENÇA ESPECIFICADA EM LEI. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA
EXTENSÃO DA VANTAGEM ESTABELECIDA NO ART. 110 DA LEI 6.880/1980 A MILITARES JÁ REFORMADOS.
LEGALIDADE DOS ATOS INICIAIS. ILEGALIDADE DOS ATOS DE ALTERAÇÃO. NEGATIVA DE REGISTRO.
DETERMINAÇÕES.
RELATÓRIO
Adoto como relatório o parecer da unidade técnica, cujos termos são os seguintes:
“INTRODUÇÃO
1. Trata-se de atos de reforma, submetidos, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU),
de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal. Os atos foram cadastrados e disponibilizados ao TCU por
intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma do art. 2º e 4º da Instrução Normativa TCU 78/2018.
2. Os atos desse processo pertencem às seguintes unidades:
2.1. Unidade emissora: MINISTÉRIO DA DEFESA-COMANDO DA MARINHA (VINCULADOR).
2.2. Unidade cadastradora: COMANDO DO PESSOAL DE FUZILEIROS NAVAIS.
2.3. Subunidade cadastradora: CPESFN - REFORMA.
EXAME TÉCNICO
Procedimentos aplicados
3. Os procedimentos para exame, apreciação e registro de atos de pessoal encontram-se estabelecidos na Instrução
Normativa TCU 78/2018 e na Resolução TCU 206/2007. Essas normas dispõem que os atos de pessoal disponibilizados por
meio do e-Pessoal devem ser submetidos previamente a críticas automatizadas, com base em parâmetros predefinidos.
4. As críticas das informações cadastradas na etapa de coleta do ato foram elaboradas e validadas levando-se em conta
as peculiaridades de cada ato. Os itens verificados nessa etapa são inerentes a dados cadastrais, fundamentos legais, mapa de
tempo, ficha financeira, assim como eventuais ocorrências de acumulação. Trata-se de verificações abrangentes, minuciosas e
precisas e sem a necessidade de ação humana e, portanto, menos suscetível a falhas. As críticas aplicadas estão discriminadas
no sistema, no Menu e-Pessoal, opção “Crítica”, que podem ser acessadas mediante concessão de perfil específico a servidores
do TCU responsáveis pela análise.
5. Além das críticas automatizadas, há verificação humana adicional no caso de haver alertas do sistema ou informações
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não formatadas, como esclarecimentos do gestor ou do controle interno.
6. As críticas também consideram os registros do Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (Siape). O
Siape disponibiliza informações atualizadas sobre as parcelas que integram os proventos, diferentemente, portanto, do ePessoal, que informa as parcelas no momento do registro do ato.
7. Essa confrontação com o Siape fornece uma visão atual e verdadeira da situação, o que permite descaracterizar
irregularidades e inconsistências que, embora constantes do e-Pessoal, já foram corrigidas.
8. As verificações detectadas nos atos encontram-se discriminadas na aba de pendências de cada ato no sistema ePessoal, bem como nos espelhos dos atos contemplados por esta instrução.
Exame das Constatações
9. Ato: 28369/2019 - Interessado: ADYR DA SILVA IGNACIO - CPF: 131.507.747-72
9.1. Parecer do Controle Interno: considerar o ato Legal.
9.2. Por intermédio de análises realizadas por esta Unidade Técnica no presente ato, não se constatou irregularidade
que obste a chancela pela legalidade.
9.3. Encaminhamento do ato:
9.3.1. Considerar LEGAL e conceder registro do ato de ADYR DA SILVA IGNACIO.
10. Ato: 33562/2019 - Interessado: JOSE MIGUEL DE ARAUJO - CPF: 033.423.527-87
10.1. Parecer do Controle Interno: considerar o ato Legal.
10.2. Por intermédio de análises realizadas por esta Unidade Técnica no presente ato, não se constatou irregularidade
que obste a chancela pela legalidade.
10.3. Encaminhamento do ato:
10.3.1. Considerar LEGAL e conceder registro do ato de JOSE MIGUEL DE ARAUJO.
11. Ato: 34144/2019 - Interessado: NATHAN EVANGELISTA JORDAO - CPF: 144.661.217-10
11.1. Parecer do Controle Interno: considerar o ato Legal.
11.2. Por intermédio de análises realizadas por esta Unidade Técnica no presente ato, não se constatou irregularidade
que obste a chancela pela legalidade.
11.3. Encaminhamento do ato:
11.3.1. Considerar LEGAL e conceder registro do ato de NATHAN EVANGELISTA JORDAO.
12. Ato: 34172/2019 - Interessado: ISNALDO MUNIZ DE ARAUJO - CPF: 049.968.107-00
12.1. Parecer do Controle Interno: considerar o ato Legal.
12.2. Por intermédio de análises realizadas por esta Unidade Técnica no presente ato, não se constatou irregularidade
que obste a chancela pela legalidade.
12.3. Encaminhamento do ato:
12.3.1. Considerar LEGAL e conceder registro do ato de ISNALDO MUNIZ DE ARAUJO.
13. Ato: 34823/2019 - Interessado: GILBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 277.046.297-00
13.1. Parecer do Controle Interno: considerar o ato Legal.
13.2. Por intermédio de análises realizadas por esta Unidade Técnica no presente ato, não se constatou irregularidade
que obste a chancela pela legalidade.
13.3. Encaminhamento do ato:
13.3.1. Considerar LEGAL e conceder registro do ato de GILBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA.
14. Ato: 34867/2019 - Interessado: VALMIR PEREIRA ARAUJO - CPF: 097.698.469-53
14.1. Parecer do Controle Interno: considerar o ato Legal.
14.2. Por intermédio de análises realizadas por esta Unidade Técnica no presente ato, não se constatou irregularidade
que obste a chancela pela legalidade.
14.3. Encaminhamento do ato:
14.3.1. Considerar LEGAL e conceder registro do ato de VALMIR PEREIRA ARAUJO.
15. Ato: 35145/2019 - Interessado: VALMIR PEREIRA ARAUJO - CPF: 097.698.469-53
15.1. Parecer do Controle Interno: considerar o ato Legal.
15.2. Por intermédio de análises realizadas por esta Unidade Técnica no presente ato, não se constatou irregularidade
que obste a chancela pela legalidade.
15.3. Encaminhamento do ato:
15.3.1. Considerar LEGAL e conceder registro do ato de VALMIR PEREIRA ARAUJO.
16. Ato: 35240/2019 - Interessado: RAIMUNDO NONATO DE SOUZA - CPF: 106.929.837-91
16.1. Parecer do Controle Interno: considerar o ato Legal.
16.2. Por intermédio de análises realizadas por esta Unidade Técnica no presente ato, não se constatou irregularidade
que obste a chancela pela legalidade.
16.3. Encaminhamento do ato:
16.3.1. Considerar LEGAL e conceder registro do ato de RAIMUNDO NONATO DE SOUZA.
17. Ato: 35381/2019 - Interessado: LUIZ OSORIO GARCIA FONSECA - CPF: 240.989.577-87
17.1. Parecer do Controle Interno: considerar o ato Legal.
17.2. Por intermédio de análises realizadas por esta Unidade Técnica no presente ato, não se constatou irregularidade
que obste a chancela pela legalidade.
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17.3. Encaminhamento do ato:
17.3.1. Considerar LEGAL e conceder registro do ato de LUIZ OSORIO GARCIA FONSECA.
18. Ato: 36493/2019 - Interessado: LUAN VINICIUS DA SILVA SOUZA - CPF: 057.461.605-55
18.1. Parecer do Controle Interno: considerar o ato Legal.
18.2. Por intermédio de análises realizadas por esta Unidade Técnica no presente ato, não se constatou irregularidade
que obste a chancela pela legalidade.
18.3. Encaminhamento do ato:
18.3.1. Considerar LEGAL e conceder registro do ato de LUAN VINICIUS DA SILVA SOUZA.
CONCLUSÃO
19. A abrangência e a profundidade das verificações levadas a efeito fundamentam convicção de que os atos 35240/2019,
34867/2019, 35381/2019, 33562/2019, 35145/2019, 34172/2019, 36493/2019, 34144/2019, 28369/2019 e 34823/2019 podem
ser apreciados pela legalidade, em razão de não terem sido encontradas irregularidades nos atos, de acordo com o item Exame
das Constatações desta instrução.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
20. Ante o exposto, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, no art. 1º, inciso V, e art. 39, incisos
I e II, da Lei 8.443/1992, no art. 260 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, propõe-se:
20.1. Considerar LEGAIS e conceder o registro dos atos de RAIMUNDO NONATO DE SOUZA, VALMIR PEREIRA
ARAUJO, LUIZ OSORIO GARCIA FONSECA, JOSE MIGUEL DE ARAUJO, VALMIR PEREIRA ARAUJO, ISNALDO MUNIZ
DE ARAUJO, LUAN VINICIUS DA SILVA SOUZA, NATHAN EVANGELISTA JORDAO, ADYR DA SILVA IGNACIO e
GILBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA.”
2. O Ministério Público junto a esta Corte de Contas manifestou-se de acordo com a proposta da unidade técnica.
É o Relatório
VOTO
Em julgamento, atos iniciais e de alteração de reforma emitidos no âmbito do Comando da Marinha em favor dos Srs.
Adyr da Silva Ignácio, Gilberto Francisco de Oliveira, Isnaldo Muniz de Araújo, José Miguel de Araújo, Luan Vinicius da Silva
Souza, Luiz Osório Garcia Fonseca, Nathan Evangelista Jordão, Raimundo Nonato de Souza e Valmir Pereira Araújo.
2. A unidade técnica propõe que os atos ora submetidos a julgamento sejam considerados legais para fins de registro, em
razão de não terem sido encontradas quaisquer irregularidades nas reformas.
3. O Ministério Público junto a esta Corte de Contas manifestou-se de acordo com a proposta formulada pela Sefip.
4. Da análise da documentação constante dos presentes autos, divirjo da conclusão a que chegou a unidade técnica em
relação aos atos de alteração de reforma emitidos em favor dos interessados Adyr da Silva Ignácio, Gilberto Francisco de
Oliveira, Isnaldo Muniz de Araújo, José Miguel de Araujo, Luiz Osório Garcia Fonseca, Raimundo Nonato de Souza e Valmir
Pereira Araújo, senão vejamos.
5. Todos os atos de alteração acima referidos foram editados com o objetivo de alterar o fundamento legal da concessão
inicial, fazendo nelas constar o disposto no art. 110, §§ 1º e 2º, da Lei 6.880/1980 (Estatuto dos Militares), na redação dada pela
Lei 7.580/1986, em virtude de doença incapacitante superveniente ao ato de reforma:
“Art. 110. O militar da ativa ou da reserva remunerada, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes
dos incisos I e II do art. 108, será reformado com a remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau
hierárquico imediato ao que possuir ou que possuía na ativa, respectivamente.
§ 1º Aplica-se o disposto neste artigo aos casos previstos nos itens III, IV e V do artigo 108, quando, verificada a
incapacidade definitiva, for o militar considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer
trabalho.
§ 2º Considera-se, para efeito deste artigo, grau hierárquico imediato:
a) o de Primeiro-Tenente, para Guarda-Marinha, Aspirante-a-Oficial e Suboficial ou Subtenente;
b) o de Segundo-Tenente, para Primeiro-Sargento, Segundo-Sargento e Terceiro-Sargento; e
c) o de Terceiro-Sargento, para Cabo e demais praças constantes do Quadro a que se refere o artigo 16” (grifos
acrescidos).
6. Para maior clareza, transcrevo também o art. 108 do referido estatuto, no que aqui interessa, com a redação dada pela
Lei 12.670/2012:
“Art. 108. A incapacidade definitiva pode sobrevir em conseqüência de:
I - ferimento recebido em campanha ou na manutenção da ordem pública;
II - enfermidade contraída em campanha ou na manutenção da ordem pública, ou enfermidade cuja causa eficiente
decorra de uma dessas situações;
III - acidente em serviço;
IV - doença, moléstia ou enfermidade adquirida em tempo de paz, com relação de causa e efeito a condições inerentes
ao serviço;
V - tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, lepra, paralisia irreversível e
incapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson, pênfigo, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave e outras moléstias
que a lei indicar com base nas conclusões da medicina especializada;
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(...).”
7. Ora, como se vê da leitura do caput do art. 110 do Estatuto dos Militares, o benefício nele previsto – reforma com a
remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuir ou que possuía na ativa
– é expressamente dirigido ao militar da ativa ou da reserva remunerada, não alcançando, portanto, o militar reformado.
8. Sobre essa questão – os destinatários do adicional –, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), intérprete
último da lei federal, há muito se encontra pacificada, como ilustram os precedentes adiante reproduzidos:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MILITAR REFORMADO POR ATINGIR A IDADE LIMITE NA RESERVA.
INVALIDEZ SUPERVENIENTE À INATIVAÇÃO. REFORMA COM REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO GRAU
HIERÁRQUICO IMEDIATO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ.
1. O art. 110 da Lei 6.880/1980 prevê o direito de o militar da ativa ou da reserva remunerada ser reformado com a
remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuir.
2. O Tribunal de origem asseverou: ‘o autor foi reformado ex officio em 21/05/2006 (Evento 20 - PROCADM4 - fl. 15),
por ter atingido idade limite de permanência na reserva, nos termos do art. 106, I, d, da Lei n° 6.880/80. Pretende, agora, a
melhoria da reforma para que seus proventos passem a ser calculados com base na remuneração do posto superior na
inatividade, em razão da superveniência de moléstia que determina a sua invalidez (neoplasia maligna constatada em
04/01/2008)’.
3. É inviável reanalisar a constatação das datas da reforma e da eclosão da moléstia, pois inarredável a revisão do
conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Aplica-se, portanto, o
óbice da Súmula 7/STJ.
4. Ao reconhecer que o direito ora pugnado alcança apenas os militares da ativa ou da reserva remunerada, não
prevendo a possibilidade da alteração de proventos de militar reformado por atingir a idade limite na reserva, o Tribunal a quo
decidiu em consonância com a jurisprudência do STJ, razão pela qual incide a Súmula 83 do STJ. Precedentes: REsp
1.381.724/RS, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 10/5/2017; e AgRg no REsp
1.539.940/RS, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 29/3/2016.
5. Recurso Especial não conhecido” (REsp 1784347/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
2/4/2019, DJe de 23/4/2019; ênfase acrescentada).
“ADMINISTRATIVO. MILITAR. REFORMA. ALTERAÇÃO DE BENEFÍCIO. INCAPACIDADE SUPERVENIENTE.
ART. 110, § 1º C/C ART. 108, V, DA LEI 6.880/80. MILITARES DA ATIVA OU RESERVA REMUNERADA. RESTRIÇÃO.
MILITAR JÁ REFORMADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A reforma do militar com a remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato
ao que possuir ou que possuía na ativa, nos termos do art. 110, § 1º, c/c o art. 108, V, da Lei 6.880/80, restringe-se aos militares
da ativa ou reserva remunerada, na exata disposição do caput do art. 110, não sendo possível a concessão de tal benesse àqueles
militares já reformados.
2. Recurso especial não provido” (REsp 1.340.075/CE, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 9/4/2013,
DJe de 15/4/2013; ênfase acrescentada).
9. Mais recentemente, esta Corte de Contas, à luz do entendimento preconizado pelo Superior Tribunal de Justiça e
considerando os termos do enunciado da Súmula Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal, modificou o seu entendimento
acerca da matéria por meio do Acórdão 2.225/2019-Plenário, da minha relatoria, o qual se encontra assim sumariado:
“ATOS DE REFORMA. ALTERAÇÃO DE UMA DAS CONCESSÕES PARA ELEVAÇÃO, EM UM GRAU
HIERÁRQUICO, DO POSTO SOBRE O QUAL CALCULADOS OS PROVENTOS DO INATIVO, EM FACE DA
SUPERVENIÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE DOENÇA ESPECIFICADA EM LEI. MILITAR
ANTERIORMENTE REFORMADO COM PROVENTOS JÁ CALCULADOS SOBRE O POSTO HIERÁRQUICO SUPERIOR,
POR TEMPO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA EXTENSÃO DA VANTAGEM ESTABELECIDA NO
ART. 110 DA LEI 6.880/1980 A MILITARES JÁ REFORMADOS, BEM COMO PARA O ACRÉSCIMO DE DOIS POSTOS NO
CÁLCULO DOS PROVENTOS. NEGATIVA DE REGISTRO. DETERMINAÇÕES. LEGALIDADE E REGISTRO DAS DEMAIS
CONCESSÕES.”
10. No caso concreto, todos os militares acima referidos já se encontravam reformados por ocasião da superveniência da
doença que os incapacitaram definitivamente para o exercício de qualquer atividade laborativa, daí a ilegalidade dos respectivos
atos de alteração de reforma, por não lhes ser mais aplicável o disposto no art. 110 do Estatuto dos Militares.
11. Relativamente aos atos iniciais de reforma emitidos em favor dos Srs. Nathan Evangelista Jordão, Valmir Pereira
Araújo (nº de controle 34867/2019) e Luan Vinicius da Silva Souza, acompanho o parecer da unidade técnica, considerando-os
legais para fins de registro, haja vista a inexistência da constatação de qualquer irregularidade.
Ante o exposto, VOTO por que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 452/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 022.791/2019-1.
2. Grupo II – Classe de Assunto: V - Reforma
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessados: Adyr da Silva Ignacio (131.507.747-72); Gilberto Francisco de Oliveira (277.046.297-00); Isnaldo
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Muniz de Araujo (049.968.107-00); Jose Miguel de Araujo (033.423.527-87); Luan Vinicius da Silva Souza (057.461.605-55);
Luiz Osorio Garcia Fonseca (240.989.577-87); Nathan Evangelista Jordao (144.661.217-10); Raimundo Nonato de Souza
(106.929.837-91); Valmir Pereira Araujo (097.698.469-53).
4. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa -COMANDO DA MARINHA (VINCULADOR).
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos iniciais e de alteração de reforma emitidos no âmbito do
Comando da Marinha em favor dos Srs. Adyr da Silva Ignacio, Gilberto Francisco de Oliveira, Isnaldo Muniz de Araujo, Jose
Miguel de Araujo, Luan Vinicius da Silva Souza, Luiz Osorio Garcia Fonseca, Nathan Evangelista Jordao, Raimundo Nonato
de Souza e Valmir Pereira Araujo,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, diante das razões
expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal e 1º, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei
8.443, de 16 de julho de 1992, em:
9.1. considerar legais os atos iniciais de reforma emitidos em favor dos Srs. Nathan Evangelista Jordão (144.661.217-10),
Valmir Pereira Araújo (097.698.469-53) – nº do ato 34867/2019 e Luan Vinicius da Silva Souza (057.461.605-55), determinando
os registros correspondentes;
9.2. considerar ilegais os atos de alteração de reforma emitidos em favor dos Srs. Adyr da Silva Ignacio (131.507.74772), Gilberto Francisco de Oliveira (277.046.297-00), Isnaldo Muniz de Araujo (049.968.107-00), Jose Miguel de Araujo
(033.423.527-87), Luiz Osorio Garcia Fonseca (240.989.577-87), Raimundo Nonato de Souza (106.929.837-91) e Valmir
Pereira Araujo (097.698.469-53) – nº do ato 35145/2019, negando-lhes os correspondentes registros;
9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o enunciado 106 da Súmula de
Jurisprudência deste Tribunal;
9.4. determinar ao Comando da Marinha que:
9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes
dos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts.
71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte;
9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente
da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não os exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após
a notificação;
9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que os interessados tiveram
ciência desta deliberação;
9.5. determinar à Sefip que monitore o cumprimento das medidas indicadas no subitem 9.4 acima.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0452-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler (Relator), Bruno Dantas e Vital do
Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.

GRUPO II – CLASSE V – 1ª Câmara
TC 027.924/2019-0
Natureza: Reforma
Órgão: Ministério da Defesa - COMANDO DO EXÉRCITO
Interessados: Altair Correa (051.359.667-49); Aniceto Alves de Carvalho (062.584.927-20); Daniel
Milazzo (465.594.428-53); Djalma Santos da Silva (065.112.447-68); Jaceguay de Almeida (115.787.34800); Luiz Caroli (044.722.097-72); Luiz Gonzaga de Andrada Serpa (031.009.287-68); Pedro Moacir
Lavigne Piaia (064.787.607-82); Sandino de Avila Boucinha (027.751.407-00)
Representação legal: não há
SUMÁRIO: REFORMA. DESTAQUE DE UM DOS ATOS, PARA SANEAMENTO
PROCESSUAL. ILEGALIDADE E NEGATIVA DE REGISTRO DE OUTRO, EDITADO PARA
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ELEVAR O SOLDO DE REFERÊNCIA DOS PROVENTOS EM UM GRAU HIERÁRQUICO, COM
FULCRO NO ART. 110, § 1º, DA LEI 6.880/1980. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA
EXTENSÃO DA VANTAGEM PREVISTA NO DISPOSITIVO A MILITARES JÁ REFORMADOS.
LEGALIDADE E REGISTRO DAS DEMAIS CONCESSÕES. DETERMINAÇÕES.
RELATÓRIO
Trata-se de concessões de reforma no âmbito do Comando do Exército.
2. A Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip), não tendo encontrado irregularidade nos atos,
propõe, com a anuência do Ministério Público, seu registro.
É o relatório.
VOTO
Em exame, dez reformas de militares do Comando do Exército.
2. A Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip), em instrução automatizada, propugna o registro dos atos.
3. O Ministério Público põe-se de acordo.
4. Divirjo dos pareceres no tocante aos títulos (inicial e alteração) editados em favor do sr. Jaceguay de Almeida, como
segue.
5. Segundo informam os autos, o militar, ocupante do posto de Coronel, foi transferido para a reserva remunerada em
1989, tendo, desde então, seus proventos calculados com base no soldo de General de Brigada, com fulcro na regra prevista na
redação primitiva do art. 50, inciso II, da Lei 6.880/1980 (“São direitos dos militares (...) a percepção de remuneração
correspondente ao grau hierárquico superior ou melhoria da mesma quando, ao ser transferido para a inatividade, contar mais
de 30 (trinta) anos de serviço”). Nessas condições, o militar foi reformado ex officio em 1997, ao atingir a idade limite de
permanência na reserva remunerada.
6. Anos mais tarde, em 2016, o título de inatividade do sr. Jaceguay de Almeida foi alterado para vincular seus proventos
ao soldo de General de Divisão, ou seja, dois graus hierárquicos acima daquele que o militar ostentava na atividade. O
fundamento para tanto seria o disposto no art. 110, § 1º, da Lei 6.880/1980 (Estatuto dos Militares), na redação dada pela Lei
7.580/1986:
“Art. 110. O militar da ativa ou da reserva remunerada, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes
dos incisos I e II do art. 108, será reformado com a remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau
hierárquico imediato ao que possuir ou que possuía na ativa, respectivamente.
§ 1º Aplica-se o disposto neste artigo aos casos previstos nos itens III, IV e V do artigo 108, quando, verificada a
incapacidade definitiva, for o militar considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer
trabalho.”
7. Como se vê, o benefício previsto no art. 110 da Lei 6.880/1980, expressamente dirigido ao militar da ativa ou da
reserva remunerada, não alcança o militar reformado. Ademais, quer da ativa, quer da reserva, o benefício se traduz no cálculo
dos proventos com base no soldo do posto hierárquico imediato àquele que o favorecido apresentava na ativa – ou seja, não há
espaço na norma para o cálculo dos proventos ter por referência dois postos acima daquele que o militar possuía quando ainda
em atividade.
8. Sobre o primeiro ponto – os destinatários do adicional –, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
intérprete último da lei federal, há muito se encontra pacificada, como ilustra o precedente adiante reproduzido:
“ADMINISTRATIVO. MILITAR. REFORMA. ALTERAÇÃO DE BENEFÍCIO. INCAPACIDADE SUPERVENIENTE.
ART. 110, § 1º, C/C ART. 108, V, DA LEI 6.880/80. MILITARES DA ATIVA OU RESERVA REMUNERADA. RESTRIÇÃO.
MILITAR JÁ REFORMADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A reforma do militar com a remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato
ao que possuir ou que possuía na ativa, nos termos do art. 110, § 1º, c/c o art. 108, V, da Lei 6.880/80, restringe-se aos militares
da ativa ou reserva remunerada, na exata disposição do caput do art. 110, não sendo possível a concessão de tal benesse àqueles
militares já reformados.
2. Recurso especial não provido” (REsp 1.340.075/CE, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 9/4/2013,
DJe de 15/4/2013; ênfase acrescentada).
9. Quanto ao segundo ponto – a possibilidade de concessão em cascata do benefício –, a jurisprudência do STJ rejeita a
hipótese mesmo que a moléstia incapacitante tenha sido adquirida com o militar ainda na reserva remunerada. Em outras
palavras, se já beneficiário da vantagem do art. 50, inciso II, da Lei 6.880/1980 (inatividade com proventos calculados sobre o
posto hierárquico imediato), nem sequer o militar da reserva remunerada acometido de moléstia incapacitante faz jus a nova
melhoria de proventos com esteio no art. 110, § 1º, da Lei 6880/1980. Nesse sentido, exemplificativamente, cito como
precedente:
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“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO.
MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. SUPERVENIÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA. REFORMA.
CÁLCULO DOS PROVENTOS. SOLDO DO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR AO QUE EXERCIA NA ATIVA.
1. A orientação jurisprudencial desta Corte Superior é no sentido de que o militar da reserva remunerada julgado
definitivamente incapaz para qualquer trabalho, como na hipótese de estar acometido de cardiopatia grave, deve ser reformado
com proventos correspondentes ao soldo da graduação hierárquica imediata a que possuía na ativa, nos termos do art. 110, §
1º, da Lei nº 6.880/80.
2. Agravo regimental a que se nega provimento” (AgRg nos EDcl no Recurso Especial 966.142/RJ, Rel. Min. Marco
Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 26/2/2013, DJe de 5/3/2013).
10. A propósito, cumpre anotar que o mesmo posicionamento foi encampado à unanimidade pelo Plenário desta Corte
de Contas por meio do Acórdão 2.225/2019, de 18/9/2019.
11. Assim, ilegal a alteração da reforma do sr. Jaceguay de Almeida (peça 7).
12. Quanto ao título concessório inicial do militar (peça 11), este ainda não se encontra apto à formação de juízo
definitivo. Para tanto, preliminarmente, faz-se necessário requerer à origem o mapa de tempo de serviço do interessado, haja
vista a aparente incongruência entre a data de transferência do militar para a reserva remunerada (28/12/1989) e o termo final
considerado para cálculo dos anuênios (29/7/1997), coincidente com a data da reforma.
13. Finalmente, no tocante às demais concessões tratadas neste processo, acompanho a proposição dos pareceres técnicos,
favoráveis ao registro.
14. Diante do exposto, voto no sentido de que este Colegiado adote a deliberação que ora submeto a sua apreciação.
ACÓRDÃO Nº 453/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 027.924/2019-0.
2. Grupo II – Classe de Assunto: V – Reforma
3. Interessados: Altair Correa (051.359.667-49); Aniceto Alves de Carvalho (062.584.927-20); Daniel Milazzo
(465.594.428-53); Djalma Santos da Silva (065.112.447-68); Jaceguay de Almeida (115.787.348-00); Luiz Caroli (044.722.09772); Luiz Gonzaga de Andrada Serpa (031.009.287-68); Pedro Moacir Lavigne Piaia (064.787.607-82); Sandino de Avila
Boucinha (027.751.407-00).
4. Órgão: Ministério da Defesa - COMANDO DO EXÉRCITO.
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de reformas deferidas pelo Comando do Exército,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões
expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1º, inciso V, 39, inciso II, e 45
da Lei 8.443/1992, em:
9.1. considerar legais os atos de reforma de interesse dos srs. Altair Correa, Aniceto Alves de Carvalho, Daniel Milazzo,
Djalma Santos da Silva, Luiz Caroli, Luiz Gonzaga de Andrada Serpa, Pedro Moacir Lavigne Piaia e Sandino de Avila Boucinha,
ordenando seu registro;
9.2. considerar ilegal o ato de alteração de reforma de interesse do sr. Jaceguay de Almeida (número 32780/2017),
recusando seu registro;
9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelo interessado, consoante o Enunciado
106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal;
9.4. determinar ao Comando do Exército que:
9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes
do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71,
inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte;
9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao sr. Jaceguay de Almeida, alertando-o de que o efeito suspensivo
proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o exime da devolução dos valores indevidamente
percebidos após a notificação;
9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que o interessado teve ciência
desta deliberação;
9.5. determinar à Sefip que:
9.5.1. proceda ao destaque do ato inicial de reforma do sr. Jaceguay de Almeida (número 45707/2018) e, previamente à
instrução do novo processo, investigue a exação do percentual de anuênios atribuído ao interessado;
9.5.2. monitore o cumprimento das medidas indicadas no item 9.4.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
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11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0453-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler (Relator), Bruno Dantas e Vital do
Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.

GRUPO II – CLASSE V – Primeira Câmara
TC 028.057/2019-8
Natureza(s): Reforma
Órgão/Entidade: Ministério da Defesa -COMANDO DA MARINHA (VINCULADOR)
Interessados: Antônio Monteiro (342.269.587-72); Aurino José de Sant Ana (240.913.167-00); Derly de Souza Silva
(273.300.017-91); Edgard de Almeida Cunha (067.964.947-68); Edson Dutra de Barros (009.817.454-15)
Representação legal: não há
SUMÁRIO: PESSOAL. MILITAR. REFORMA. ATOS INICIAIS E DE ALTERAÇÃO. LEGALIDADE DOS ATOS
INICIAIS. REGISTRO. ILEGALIDADE DOS ATOS DE ALTERAÇÃO DE REFORMA PARA ESTENDER A VANTAGEM
ESTABELECIDA NO ART. 110 DA LEI 6.880/1980 A MILITARES JÁ REFORMADOS EM RAZÃO DA
SUPERVENIÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE DOENÇA ESPECIFICADA EM LEI.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NEGATIVA DE REGISTRO. DETERMINAÇÕES.
RELATÓRIO
Adoto como relatório a instrução a cargo da Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip), com a qual manifestou sua
anuência o representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU):
“INTRODUÇÃO
21. Trata-se de atos de reforma, submetidos, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU),
de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal. Os atos foram cadastrados e disponibilizados ao TCU por
intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma do art. 2º e 4º da Instrução Normativa TCU 78/2018.
22. Os atos desse processo pertencem às seguintes unidades:
22.1. Unidade emissora: MINISTÉRIO DA DEFESA-COMANDO DA MARINHA (VINCULADOR).
22.2. Unidade cadastradora: COMANDO DO PESSOAL DE FUZILEIROS NAVAIS.
22.3. Subunidade cadastradora: CPESFN - REFORMA.
EXAME TÉCNICO
Procedimentos aplicados
23. Os procedimentos para exame, apreciação e registro de atos de pessoal encontram-se estabelecidos na Instrução
Normativa TCU 78/2018 e na Resolução TCU 206/2007. Essas normas dispõem que os atos de pessoal disponibilizados por
meio do e-Pessoal devem ser submetidos previamente a críticas automatizadas, com base em parâmetros predefinidos.
24. As críticas das informações cadastradas na etapa de coleta do ato foram elaboradas e validadas levando-se em
conta as peculiaridades de cada ato. Os itens verificados nessa etapa são inerentes a dados cadastrais, fundamentos legais,
mapa de tempo, ficha financeira, assim como eventuais ocorrências de acumulação. Trata-se de verificações abrangentes,
minuciosas e precisas e sem a necessidade de ação humana e, portanto, menos suscetível a falhas. As críticas aplicadas estão
discriminadas no sistema, no Menu e-Pessoal, opção “Crítica”, que podem ser acessadas mediante concessão de perfil
específico a servidores do TCU responsáveis pela análise.
25. Além das críticas automatizadas, há verificação humana adicional no caso de haver alertas do sistema ou
informações não formatadas, como esclarecimentos do gestor ou do controle interno.
26. As críticas também consideram os registros do Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (Siape).
O Siape disponibiliza informações atualizadas sobre as parcelas que integram os proventos, diferentemente, portanto, do ePessoal, que informa as parcelas no momento do registro do ato.
27. Essa confrontação com o Siape fornece uma visão atual e verdadeira da situação, o que permite descaracterizar
irregularidades e inconsistências que, embora constantes do e-Pessoal, já foram corrigidas.
28. As verificações detectadas nos atos encontram-se discriminadas na aba de pendências de cada ato no sistema ePessoal, bem como nos espelhos dos atos contemplados por esta instrução.
Exame das Constatações
29. Ato: 24855/2019 - Interessado: ANTONIO MONTEIRO - CPF: 342.269.587-72
29.1. Parecer do Controle Interno: considerar o ato Legal.
29.2. Constatação e análise:
29.2.1. Perda de objeto 'Sisobi'.
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a. Justificativa do Gestor de Pessoal: Não há. Verificação efetuada no âmbito do TCU.
b. Análise do Controle Interno: Não há. Verificação efetuada no âmbito do TCU.
29.3. O detalhamento da inconsistência acima elencada encontra-se no anexo II dessa instrução.
29.4. Encaminhamento do ato:
29.4.1. Considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de Reforma de ANTONIO MONTEIRO, com
fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e art. 260, § 5º,
do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União.
30. Ato: 25631/2019 - Interessado: AURINO JOSE DE SANT ANA - CPF: 240.913.167-00
30.1. Parecer do Controle Interno: considerar o ato Legal.
30.2. Constatação e análise:
30.2.1. Perda de objeto 'Sisobi'.
a. Justificativa do Gestor de Pessoal: Não há. Verificação efetuada no âmbito do TCU.
b. Análise do Controle Interno: Não há. Verificação efetuada no âmbito do TCU.
30.3. O detalhamento da inconsistência acima elencada encontra-se no anexo II dessa instrução.
30.4. Encaminhamento do ato:
30.4.1. Considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de Reforma de AURINO JOSE DE SANT ANA,
com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e art. 260, §
5º, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União.
31. Ato: 29300/2019 - Interessado: EDGARD DE ALMEIDA CUNHA - CPF: 067.964.947-68
31.1. Parecer do Controle Interno: considerar o ato Legal.
31.2. Constatação e análise:
31.2.1. Perda de objeto 'Sisobi'.
a. Justificativa do Gestor de Pessoal: Não há. Verificação efetuada no âmbito do TCU.
b. Análise do Controle Interno: Não há. Verificação efetuada no âmbito do TCU.
31.3. O detalhamento da inconsistência acima elencada encontra-se no anexo II dessa instrução.
31.4. Encaminhamento do ato:
31.4.1. Considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de Reforma de EDGARD DE ALMEIDA CUNHA,
com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e art. 260, §
5º, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União.
32. Ato: 34825/2019 - Interessado: EDSON DUTRA DE BARROS - CPF: 009.817.454-15
32.1. Parecer do Controle Interno: considerar o ato Legal.
32.2. Constatação e análise:
32.2.1. Perda de objeto 'Sisobi'.
a. Justificativa do Gestor de Pessoal: Não há. Verificação efetuada no âmbito do TCU.
b. Análise do Controle Interno: Não há. Verificação efetuada no âmbito do TCU.
32.3. O detalhamento da inconsistência acima elencada encontra-se no anexo II dessa instrução.
32.4. Encaminhamento do ato:
32.4.1. Considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de Reforma de EDSON DUTRA DE BARROS, com
fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e art. 260, § 5º,
do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União.
33. Ato: 35372/2019 - Interessado: DERLY DE SOUZA SILVA - CPF: 273.300.017-91
33.1. Parecer do Controle Interno: considerar o ato Legal.
33.2. Constatação e análise:
33.2.1. Perda de objeto 'Sisobi'.
a. Justificativa do Gestor de Pessoal: Não há. Verificação efetuada no âmbito do TCU.
b. Análise do Controle Interno: Não há. Verificação efetuada no âmbito do TCU.
33.3. O detalhamento da inconsistência acima elencada encontra-se no anexo II dessa instrução.
33.4. Encaminhamento do ato:
33.4.1. Considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de Reforma de DERLY DE SOUZA SILVA, com
fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e art. 260, § 5º,
do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União.
34. Ato: 35394/2019 - Interessado: DERLY DE SOUZA SILVA - CPF: 273.300.017-91
34.1. Parecer do Controle Interno: considerar o ato Legal.
34.2. Constatação e análise:
34.2.1. Perda de objeto 'Sisobi'.
a. Justificativa do Gestor de Pessoal: Não há. Verificação efetuada no âmbito do TCU.
b. Análise do Controle Interno: Não há. Verificação efetuada no âmbito do TCU.
34.3. O detalhamento da inconsistência acima elencada encontra-se no anexo II dessa instrução.
34.4. Encaminhamento do ato:
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34.4.1. Considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de Reforma de DERLY DE SOUZA SILVA, com
fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e art. 260, § 5º,
do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União.
CONCLUSÃO
35. A abrangência e a profundidade das verificações levadas a efeito fundamentam convicção de que os atos 29300/2019,
35394/2019, 24855/2019, 35372/2019, 25631/2019 e 34825/2019 podem ser prejudicados por perda de objeto, nos termos do
art. 260, § 5º do Regimento Interno do TCU.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
36. Ante o exposto, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, no art. 1º, inciso V, e art. 39, incisos
I e II, da Lei 8.443/1992, no art. 260 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, propõe-se:
36.1. Considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de Reforma de EDGARD DE ALMEIDA CUNHA,
DERLY DE SOUZA SILVA, ANTONIO MONTEIRO, DERLY DE SOUZA SILVA, AURINO JOSE DE SANT ANA e EDSON
DUTRA DE BARROS, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei
8.443/1992 e art. 260, § 5º, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União.”
É o relatório.

VOTO
Em julgamento, atos de reforma emitidos no âmbito do Comando do Exército em favor dos srs. Antônio Monteiro
(inicial), Aurino José de Sant Ana, Derly de Souza Silva (inicial e alteração), Edgard de Almeida Cunha (alteração) e Edson
Dutra de Barros (alteração).
2. Os pareceres foram pela legalidade dos atos ora em apreciação.
3. Da análise da documentação constante dos presentes autos, acompanho a conclusão a que chegaram os pareceres no
tocante aos atos de concessão inicial de reforma aos srs. Antônio Monteiro, Aurino José de Sant Ana e Derly de Souza Silva.
4. Contudo, os atos de alteração de interesse dos srs. Derly de Souza Silva, Edgard de Almeida Cunha e Edson Dutra de
Barros foram editados com o objetivo de alterar o fundamento legal das concessões iniciais, fazendo nelas constar o disposto no
art. 110, §§ 1º e 2º, da Lei 6.880/1980 (Estatuto dos Militares), na redação dada pela Lei 7.580/1986, em virtude de doença
incapacitante superveniente ao ato de reforma:
“Art. 110. O militar da ativa ou da reserva remunerada, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes
dos incisos I e II do art. 108, será reformado com a remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau
hierárquico imediato ao que possuir ou que possuía na ativa, respectivamente.
§ 1º Aplica-se o disposto neste artigo aos casos previstos nos itens III, IV e V do artigo 108, quando, verificada a
incapacidade definitiva, for o militar considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer
trabalho.
§ 2º Considera-se, para efeito deste artigo, grau hierárquico imediato:
a) o de Primeiro-Tenente, para Guarda-Marinha, Aspirante-a-Oficial e Suboficial ou Subtenente;
b) o de Segundo-Tenente, para Primeiro-Sargento, Segundo-Sargento e Terceiro-Sargento; e
c) o de Terceiro-Sargento, para Cabo e demais praças constantes do Quadro a que se refere o artigo 16” (grifos
acrescidos).
5. Para maior clareza, transcrevo também o art. 108 do referido estatuto, no que aqui interessa, com a redação dada pela
Lei 12.670/2012:
“Art. 108. A incapacidade definitiva pode sobrevir em conseqüência de:
I - ferimento recebido em campanha ou na manutenção da ordem pública;
II - enfermidade contraída em campanha ou na manutenção da ordem pública, ou enfermidade cuja causa eficiente
decorra de uma dessas situações;
III - acidente em serviço;
IV - doença, moléstia ou enfermidade adquirida em tempo de paz, com relação de causa e efeito a condições inerentes
ao serviço;
V - tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, lepra, paralisia irreversível e
incapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson, pênfigo, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave e outras moléstias
que a lei indicar com base nas conclusões da medicina especializada;
(...).”
6. Ora, como se vê da leitura do caput do art. 110 do Estatuto dos Militares, o benefício nele previsto – reforma com a
remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuir ou que possuía na ativa
– é expressamente dirigido ao militar da ativa ou da reserva remunerada, não alcançando, portanto, o militar reformado.
7. Sobre essa questão – os destinatários do adicional –, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), intérprete
último da lei federal, há muito se encontra pacificada, como ilustram os precedentes adiante reproduzidos:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MILITAR REFORMADO POR ATINGIR A IDADE LIMITE NA RESERVA.
INVALIDEZ SUPERVENIENTE À INATIVAÇÃO. REFORMA COM REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO GRAU
HIERÁRQUICO IMEDIATO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ.
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1. O art. 110 da Lei 6.880/1980 prevê o direito de o militar da ativa ou da reserva remunerada ser reformado com a
remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuir.
2. O Tribunal de origem asseverou: ‘o autor foi reformado ex officio em 21/05/2006 (Evento 20 - PROCADM4 - fl. 15),
por ter atingido idade limite de permanência na reserva, nos termos do art. 106, I, d, da Lei n° 6.880/80. Pretende, agora, a
melhoria da reforma para que seus proventos passem a ser calculados com base na remuneração do posto superior na
inatividade, em razão da superveniência de moléstia que determina a sua invalidez (neoplasia maligna constatada em
04/01/2008)’.
3. É inviável reanalisar a constatação das datas da reforma e da eclosão da moléstia, pois inarredável a revisão do
conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Aplica-se, portanto, o
óbice da Súmula 7/STJ.
4. Ao reconhecer que o direito ora pugnado alcança apenas os militares da ativa ou da reserva remunerada, não
prevendo a possibilidade da alteração de proventos de militar reformado por atingir a idade limite na reserva, o Tribunal a quo
decidiu em consonância com a jurisprudência do STJ, razão pela qual incide a Súmula 83 do STJ. Precedentes: REsp
1.381.724/RS, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 10/5/2017; e AgRg no REsp
1.539.940/RS, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 29/3/2016.
5. Recurso Especial não conhecido” (REsp 1784347/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
2/4/2019, DJe de 23/4/2019; ênfase acrescentada).
“ADMINISTRATIVO. MILITAR. REFORMA. ALTERAÇÃO DE BENEFÍCIO. INCAPACIDADE SUPERVENIENTE.
ART. 110, § 1º C/C ART. 108, V, DA LEI 6.880/80. MILITARES DA ATIVA OU RESERVA REMUNERADA. RESTRIÇÃO.
MILITAR JÁ REFORMADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A reforma do militar com a remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato
ao que possuir ou que possuía na ativa, nos termos do art. 110, § 1º, c/c o art. 108, V, da Lei 6.880/80, restringe-se aos militares
da ativa ou reserva remunerada, na exata disposição do caput do art. 110, não sendo possível a concessão de tal benesse àqueles
militares já reformados.
2. Recurso especial não provido” (REsp 1.340.075/CE, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 9/4/2013,
DJe de 15/4/2013; ênfase acrescentada).
8. Mais recentemente, esta Corte de Contas, à luz do entendimento preconizado pelo Superior Tribunal de Justiça e
considerando os termos do Enunciado da Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal, modificou o seu entendimento
acerca da matéria por meio do Acórdão 2.225/2019-Plenário, de minha relatoria, o qual se encontra assim sumariado:
“ATOS DE REFORMA. ALTERAÇÃO DE UMA DAS CONCESSÕES PARA ELEVAÇÃO, EM UM GRAU
HIERÁRQUICO, DO POSTO SOBRE O QUAL CALCULADOS OS PROVENTOS DO INATIVO, EM FACE DA
SUPERVENIÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE DOENÇA ESPECIFICADA EM LEI. MILITAR
ANTERIORMENTE REFORMADO COM PROVENTOS JÁ CALCULADOS SOBRE O POSTO HIERÁRQUICO SUPERIOR,
POR TEMPO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA EXTENSÃO DA VANTAGEM ESTABELECIDA NO
ART. 110 DA LEI 6.880/1980 A MILITARES JÁ REFORMADOS, BEM COMO PARA O ACRÉSCIMO DE DOIS POSTOS NO
CÁLCULO DOS PROVENTOS. NEGATIVA DE REGISTRO. DETERMINAÇÕES. LEGALIDADE E REGISTRO DAS DEMAIS
CONCESSÕES.”
9. No caso concreto, os militares acima referidos já se encontravam reformados por ocasião da superveniência da doença
que os incapacitaram definitivamente para o exercício de qualquer atividade laborativa, daí a ilegalidade dos respectivos atos de
alteração de reforma, por não lhes ser mais aplicável o disposto no art. 110 do Estatuto dos Militares.
10. No tocante aos valores indevidamente recebidos, entendo que possa ser dispensada sua devolução, nos termos do
Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência desta Corte.
Ante o exposto, VOTO por que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.

ACÓRDÃO Nº 454/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 028.057/2019-8.
2. Grupo II – Classe de Assunto: V - Reforma
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessados: Antônio Monteiro (342.269.587-72); Aurino José de Sant Ana (240.913.167-00); Derly de Souza Silva
(273.300.017-91); Edgard de Almeida Cunha (067.964.947-68); Edson Dutra de Barros (009.817.454-15).
4. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa -COMANDO DA MARINHA (VINCULADOR).
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de reforma de militares vinculados ao Comando do
Exército,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, diante das razões
expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal e 1º, inciso V, 39, inciso II, e 45
da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, em:
9.1. considerar legais os atos iniciais de reforma dos srs. Antônio Monteiro (24855/2019), Aurino José de Sant Ana
(25631/2019) e Derly de Souza Silva (35372/2019);
9.2. considerar ilegais os atos de alteração de reforma emitidos em favor dos srs. Derly de Souza Silva (35394/2019);
Edgard de Almeida Cunha (29300/2019) e Edson Dutra de Barros (34825/2019) e a eles negar registros;
9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o enunciado 106 da Súmula de
Jurisprudência deste Tribunal;
9.4. determinar ao Comando do Exército que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da
autoridade administrativa omissa:
9.4.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos srs. Derly de Souza Silva, Edgard de Almeida Cunha e Edson Dutra
de Barros no prazo de quinze dias, a contar da ciência desta deliberação, e faça juntar os comprovantes de notificação a estes
autos nos quinze dias subsequentes;
9.4.2. faça cessar, no prazo de quinze dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes dos
atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71,
inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte;
9.4.3. alerte os interessados mencionados no subitem 9.4.1 de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de
eventuais recursos, caso não providos, não os exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação;
9.5. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que monitore o cumprimento das medidas indicadas no subitem
9.4.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0454-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler (Relator), Bruno Dantas e Vital do
Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.

GRUPO I – CLASSE V – Primeira Câmara
TC 030.250/2019-6
Natureza(s): Aposentadoria
Órgão/Entidade: Superior Tribunal de Justiça
Interessado: Raimundo Gefesson Gomes Silva (127.044.233-34)
Representação legal: não há
SUMÁRIO: PESSOAL. APOSENTADORIA. PAGAMENTO DE VANTAGEM DECORRENTE DO EXERCÍCIO DE
FUNÇÃO DE CONFIANÇA APÓS O ADVENTO DA EC 20/1998, QUE LIMITOU O PAGAMENTO DE PROVENTOS À
REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO NO QUAL SE DEU A APOSENTADORIA. ATS. INCORPORAÇÃO EM
PERCENTUAL SUPERIOR AO DEVIDO. ILEGALIDADE E NEGATIVA DE REGISTRO. DISPENSA DE DEVOLUÇÃO
DOS VALORES INDEVIDAMENTE RECEBIDOS DE BOA-FÉ. DETERMINAÇÕES.

RELATÓRIO
Adoto como relatório a bem-lançada instrução a cargo da Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) com a qual
manifestou sua anuência o representante do Ministério Público de Contas (MPTCU):
“INTRODUÇÃO
1. Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de RAIMUNDO GEFESSON GOMES SILVA (CPF: 127.044.233-34)
no cargo de Técnico Judiciário do Superior Tribunal de Justiça, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de
Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal.
2. O ato foi cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema SISAC, na forma da Instrução Normativa
TCU 55/2007.
EXAME TÉCNICO
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3. A aposentadoria se deu na modalidade voluntária, com proventos integrais, calculados com base na última
remuneração do cargo em que se deu a aposentadoria, com fundamento no art. 3º da Emenda Constitucional 47/2005.
4. De acordo com as informações do ato concessório, verifica-se que o interessado implementou os requisitos para se
aposentar, visto que possuía idade, tempo de contribuição, de serviço público, de carreira e de cargo requeridos pelo
fundamento concessório.
5. Detectou-se a concessão da vantagem de opção que trata o art. 2º da Lei 8.911/1994 (c/c art. 18 da Lei 11.416/2006),
e a vantagem de quintos/décimos, transformada em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, pelo artigo 62-A da
Lei 8.112/1990 que passaremos a discorrer abaixo.
Incorporação de opção de função.
6. A possibilidade de carrear para a aposentadoria as vantagens da comissão ou função gratificada adveio com a Lei
1.711/1952, que assim estabelecia em seu art. 180:
‘Art. 180. O funcionário que contar mais de 35 anos de serviço público será aposentado:
a) com as vantagens da comissão ou função gratificada em cujo exercício se achar, desde que o exercício abranja, sem
interrupção, os cinco anos anteriores;
b) com idênticas vantagens, desde que o exercício do cargo em comissão ou da função gratificada tenha compreendido
um período de dez anos, consecutivos ou não, mesmo que, ao aposentar-se, o funcionário já esteja fora daquele exercício’.
7. Tal previsão também estava no art. 193 da Lei 8.112/1990:
‘Art. 193. O servidor que tiver exercido função de direção, chefia, assessoramento, assistência ou cargo em comissão,
por período de 5 (cinco) anos consecutivos, ou 10 (dez) anos interpolados, poderá aposentar-se com a gratificação da função
ou remuneração do cargo em comissão, de maior valor, desde que exercido por um período mínimo de 2 (dois) anos.
§ 1° Quando o exercício da função ou cargo em comissão de maior valor não corresponder ao período de 2 (dois) anos,
será incorporada a gratificação ou remuneração da função ou cargo em comissão imediatamente inferior dentre os exercidos.
§ 2° A aplicação do disposto neste artigo exclui as vantagens previstas no art. 192, bem como a incorporação de que
trata o art. 62, ressalvado o direito de opção’.
8. Esse regramento vigorou até o dia 18 de janeiro de 1995, quando foi editado a Medida Provisória 831 que, depois de
diversas reedições, foi convertida na Lei 9.527/1997.
9. A Lei 9.624/1998 também tratou de disciplinar a data limite para a concessão da vantagem do art. 193 da Lei
8.112/1990:
‘Art. 7º É assegurado o direito à vantagem de que trata a art. 193 da Lei nº 8.112, de 1990, aos servidores que, até 19
de janeiro de 1995, tenham completado todos os requisitos para obtenção de aposentadoria dentro das normas até então
vigentes.
Parágrafo único. A aplicação do disposto no caput exclui a incorporação a que se referia o art. 62 e as vantagens
previstas no art. 192 da Lei nº 8.112, de 1990’.
10. Já a possibilidade de carrear para a aposentadoria a vantagem de ‘opção’ adveio com a edição da Lei 8.911/1994,
que assim estabelecia:
‘Art. 2º É facultado ao servidor investido em cargo em comissão ou função de direção, chefia e assessoramento, previstos
nesta Lei, optar pela remuneração correspondente ao vencimento de seu cargo efetivo, acrescido de cinqüenta e cinco por cento
do vencimento fixado para o cargo em comissão, ou das funções de direção, chefia e assessoramento e da gratificação de
atividade pelo desempenho de função, e mais a representação mensal.
Parágrafo único. O servidor investido em função gratificada (FG) ou de representação (GR), ou assemelhadas,
constantes do Anexo desta Lei, perceberá o valor do vencimento do cargo efetivo, acrescido da remuneração da função para a
qual foi designado.
...........
Art. 11. A vantagem de que trata esta Lei integra os proventos de aposentadoria e pensões.
11. Assim, ao analisar o tema, no âmbito do Acórdão 2.076/2005 – Plenário (Ministro Revisor Valmir Campelo), este
Tribunal fixou entendimento de que seria assegurado na aposentadoria a vantagem decorrente da opção, prevista no art. 2º da
Lei nº 8.911/94, aos servidores que, até a data de 18 de janeiro de 1995, tenham satisfeito os pressupostos temporais
estabelecidos no art. 193 da Lei 8.112/90, ainda que sem os requisitos para aposentação em qualquer modalidade.
12. Tal Acórdão foi proferido em sede de Embargos de Declaração opostos ao Acórdão 589/2009 – Plenário (MinistroRelator Augusto Sherman) que, por sua vez, foi oriundo de Recurso de Reexame contra a Decisão 844/2001 – Plenário (MinistroRelator Walton Alencar Rodrigues).
13. Ao proferir tal entendimento no Acórdão 2.076/2005, este Tribunal baseou-se no conteúdo das Leis 8.112/1990,
8.911/1994 e 9.624/1998.
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14. Todavia, após a publicação da Emenda Constitucional 20/1998, que inseriu o parágrafo segundo no art. 40 da
Constituição Federal, tal entendimento deixou de produzir efeitos:
‘Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de
15/12/98)
....................
§ 2º Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do
respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da
pensão’. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
15. Isso porque, a partir desse comando constitucional, foi estabelecido um limitador a ser observado por ocasião da
concessão de aposentadorias e pensões por morte, qual seja, a remuneração do servidor no cargo efetivo. Assim, nenhum
servidor poderá, por ocasião de sua aposentadoria, ter proventos superiores que a remuneração do seu cargo efetivo na
atividade.
16. Portanto, o alcance do entendimento exposto no Acórdão 2.076/2005 – TCU – Plenário se limita até o dia
16/12/1998, haja vista que, a incorporação da vantagem de opção aos proventos de aposentadoria ou pensões acarreta
descumprimento do art. 40, § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
17. Sobre o tema (art. 40, § 2º, da Constituição Federal), segue abaixo decisão do Supremo Tribunal Federal no âmbito
do Agravo Regimental 721.354/MG, cuja relatora foi a Ministra Ellen Gracie:
‘Revisão de pensão por morte. Cumulação: previdenciária e acidentária. (...) O quantum da pensão por morte, nos
termos do art. 40, § 2º, § 7º e § 8º, não pode extrapolar a totalidade dos vencimentos da remuneração do servidor à época do
seu falecimento’.
[AI 721.354 AgR, rel. min. Ellen Gracie, j. 14-12-2010, 2ª T, DJE de 9-2-2011.]
18. Percebe-se que o comando do art. 40, § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional
20/1998, foi editado exatamente para dar efetividade ao sistema contributivo e solidário da Previdência Social, haja vista que
o servidor jamais poderia efetivar contribuição social de valor que não seria incorporado aos proventos de inatividade.
19. A incorporação aos proventos de aposentadoria ou pensão de qualquer vantagem (no caso concreto a vantagem de
opção), sem a respectiva contribuição previdenciária na ativa, contraria os princípios da solidariedade, da contributividade e
do equilíbrio financeiro e atuarial, todos insculpidos no caput do art. 40 da Constituição Federal.
20. Em virtude da instituição do princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, uma nova fase da Previdência Social foi
inaugurada, trazendo a necessidade de uma legislação que considere a necessidade de sustentabilidade financeira do sistema e
que permita a concessão de benefícios com uma estreita relação com os valores contribuídos.
21. O princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, assim, se constitui como um princípio que busca o equilíbrio das
contas da previdência social, sob o aspecto financeiro e atuarial, global e individual. É um princípio que busca garantir a
manutenção do sistema previdenciário, fazendo com que os benefícios devidos por lei sejam satisfeitos no presente e no futuro.
Utilizando, para isso, técnicas financeiras e atuariais que considerem fatores como a variação demográfica da população,
volume de contribuições e de benefícios em manutenção, períodos de contribuição de manutenção de benefícios, além de
diversos outros fatores que devam ser considerados para que haja esse equilíbrio.
22. O princípio foi inserido no texto da Lei Maior como mandamento a ser perseguido pelo legislador ordinário ou
interprete da norma e acompanhado de perto pelo organizador da Previdência Social. Não se trata de abstração especulativa
ou construção doutrinária; é comando dispositivo invocável quando das medidas que atentem contra sua determinação. Se
ignorado pelo administrador ou legislador ordinário, vale dizer, pelo aplicador da regra previdenciária, a providência tomada
reveste-se da classificação jurídica de inconstitucionalidade, sobrevindo os consectários inerentes.
23. A respeito do tema, segue abaixo entendimentos do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o tema:
‘O princípio da solidariedade se presta a universalizar o âmbito de potenciais contribuintes, mitigando a referibilidade
que é própria das contribuições. Não se presta o referido postulado a legitimar distorções na base de cálculo das contribuições,
as quais, no intuito desmedido de arrecadar, acarretam o desvirtuamento da natureza retributiva que deve marcar os regimes
de previdência’.
[ARE 669.573 AgR, rel. min. Roberto Barroso, j. 4-8-2015, 1ª T, DJE de 26-8-2015.]
‘O sistema público de previdência social é fundamentado no princípio da solidariedade (art. 3º, I, da CB/1988),
contribuindo os ativos para financiar os benefícios pagos aos inativos. Se todos, inclusive inativos e pensionistas, estão sujeitos
ao pagamento das contribuições, bem como aos aumentos de suas alíquotas, seria flagrante a afronta ao princípio da isonomia
se o legislador distinguisse, entre os beneficiários, alguns mais e outros menos privilegiados, eis que todos contribuem, conforme
as mesmas regras, para financiar o sistema. Se as alterações na legislação sobre custeio atingem a todos, indiscriminadamente,
já que as contribuições previdenciárias têm natureza tributária, não há que se estabelecer discriminação entre os beneficiários,
sob pena de violação do princípio constitucional da isonomia’.
[RE 450.855 AgR, rel. min. Eros Grau, j. 23-8-2005, 1ª T, DJ de 9-12-2005.]
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‘Impossibilidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias. A jurisprudência
do STF firmou-se no sentido de que somente as parcelas que podem ser incorporadas à remuneração do servidor para fins de
aposentadoria podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária’.
[AI 710.361 AgR, rel. min. Cármen Lúcia, j. 7-4-2009, 1ª T, DJE de 8-5-2009.]
= AI 712.880 AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 26-5-2009, 1ª T, DJE de 11-9-2009
Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 163 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso
extraordinário para determinar a restituição das parcelas não prescritas, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros
Teori Zavascki, Dias Toffoli (Presidente), Marco Aurélio e Gilmar Mendes. Em seguida, por maioria, fixou-se a seguinte tese:
‘Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais
como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’’, vencido o Ministro Marco
Aurélio. Não votou o Ministro Alexandre de Moraes, sucessor do Ministro Teori Zavascki. Ausente, justificadamente, o Ministro
Celso de Mello. Plenário, 11.10.2018.
RE 593.068/SC (Min. Relator Roberto Barroso)
24. Percebe-se que é entendimento pacífico do STF de que somente as parcelas que podem ser incorporadas à
remuneração do servidor para fins de aposentadoria podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária.
25. Com base nessa jurisprudência do STF, esta Unidade Técnica entende que a recíproca também é verdadeira, ou
seja, somente as parcelas que sofrem a incidência da contribuição previdenciária na atividade podem ser incorporadas à
remuneração do servidor para fins de aposentadoria e pensões.
26. Esta Corte de Contas já se pronunciou sobre essa matéria. O item 9.2.1. do Acórdão 1.286/2008-TCU-Plenário,
relator: Ministro Marcos Bemquerer, esclarece que:
‘9.2.1. no regime contributivo previdenciário constitucional é vedado ao servidor público carrear para os proventos da
aposentadoria ou para a pensão por ele instituída parcela da remuneração sobre a qual não incidiu desconto previdenciário’;
27. Além disso, entende-se que está claro no voto do Ministro Benjamin Zymler, proferido no Acórdão 2.000/2017-TCUPlenário, de que é necessária a contribuição previdenciária, na ativa, de qualquer parcela que seja incorporável aos proventos
de aposentadorias e pensões.
28. Assim, entende-se que não se alinha ao atual comando constitucional a incorporação aos proventos de
aposentadorias e pensões de determinada parcela que não haja incidência de contribuição previdenciária na ativa, como é o
caso da vantagem de ‘opção’ aqui tratada que sequer é paga aos servidores em atividade.
29. Corroborando com o comando constitucional, no âmbito do Acórdão 1.599/2019 – TCU – Plenário (Ministro-Relator
Benjamin Zymler), este Tribunal fixou entendimento de que era ‘vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei
8.112/1990, inclusive o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão (‘opção’), aos servidores que implementaram
os requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou o valor dos
proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria’.
30. Diante disso, por se tratar de vantagem que proporciona um acréscimo aos proventos de aposentadoria em relação
à última remuneração contributiva da atividade, é indevida a incorporação da vantagem que trata o art. 193 da Lei 8.112/1990,
inclusive o pagamento parcial da função comissionada (‘opção’) aos servidores que implementaram os requisitos de
aposentadoria após 16/12/1998, em face do disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela
Emenda Constitucional 20/1998.
Incorporação de quintos/décimos de função.
31. Sobre a vantagem de quintos, a jurisprudência deste Tribunal consubstanciada na Decisão 925/1999-Plenário
(Ministro-Relator Walton Alencar) e Acórdãos 731/2003-Plenário e 732/2003-Plenário (ambos de Relatoria do Ministro
Guilherme Palmeira), que se alinha à decisão do Supremo Tribunal Federal - STF no âmbito do Recurso Extraordinário
638.115/CE (Relator Ministro Gilmar Mendes), admite a incorporação ou atualização da vantagem de quintos, transformada
em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI pelo art. 62-A da Lei 8.112/1990, somente até o dia 8/4/1998, conforme
previsto no art. 3º da Lei 9.624/1998.
32. Ademais, nos termos do Acórdão 5.455/2018 - 2ª Câmara (Ministro-Relator José Mucio Monteiro), eventual tempo
residual existente em 10/11/1997, não empregado para a concessão de quintos, pode ser utilizado para incorporação de apenas
um décimo, nos termos do art. 5º da Lei 9.624/1998, com termo final, a qualquer tempo, na data em que o servidor completar o
interstício de doze meses, de acordo com a sistemática definida na redação original do art. 3º da Lei 8.911/1994, com posterior
transformação em VPNI.
33. Passa-se, a partir desse momento, à análise do ato em destaque:
33.1 A concessão da vantagem de ‘quintos’ ou ‘décimos’ está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal.
33.2 Sobre a vantagem de ‘opção’, entende-se que sua concessão foi indevida, visto que proporcionou um acréscimo
aos proventos de aposentadoria em relação a última remuneração contributiva da atividade, resultando em descumprimento do
disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
34. Nada obstante, deve-se dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, nos termos do
Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal.
35. Por fim, vale destacar que o aludido ato deu entrada neste Tribunal há menos de cinco anos, não sendo aplicável,
portanto, o procedimento de contraditório e ampla defesa determinado pelo Acórdão 587/2011-TCU-Plenário.
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CONCLUSÃO
36. A abrangência e a profundidade das verificações levadas a efeito fundamentam convicção de que o ato de
aposentadoria deve ser apreciado pela ilegalidade, em razão de conter o pagamento da vantagem de opção que trata o art. 2º
da Lei 8.911/1994 (c/c art. 18 da Lei 11.416/2006), o que proporcionou um acréscimo aos proventos de aposentadoria em
relação a última remuneração contributiva da atividade, resultando em descumprimento do disposto no art. 40, caput e § 2º, da
Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
37. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei
8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, propõe-se:
a) considerar ilegal e negar o registro do ato constante do presente processo.
b) dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106
da Súmula de Jurisprudência do TCU;
c) determinar à Unidade Jurisdicionada que:
c.1) abstenha de realizar pagamentos para o ato ora apreciado pela ilegalidade, no prazo 15 (quinze) dias, contados a
partir da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos
do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU;
c.2) emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias, após corrigida a
falha que ensejou na ilegalidade do ato;
c.3) comunique o interessado do teor desta decisão, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição
de eventuais recursos não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os
recursos não sejam providos;
c.4) no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que o
interessado está ciente do julgamento deste Tribunal.”
É o relatório.
VOTO
Trata-se de processo de aposentadoria do sr. Raimundo Geferson Gomes Silva, servidor do Superior Tribunal de Justiça,
com vigência em 25/2/2016 e fundamento no art. 3º da Emenda Constitucional 47/2005.
2. Os proventos de Técnico Judiciário foram acrescidos das vantagens dos “quintos” e da retribuição parcial pelo exercício
de função de confiança, a dita “opção”.
3. Os pareceres constantes dos autos foram uníssonos pela ilegalidade da presente concessão, em razão do pagamento
dessa última vantagem, que não integra a remuneração do cargo efetivo, por violar o § 2º do art. 40 da Constituição Federal, o
qual estipula:
“§ 2º Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração
do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão.”
4. Assiste razão aos pareceres. O interessado somente implementou os requisitos para a presente aposentadoria em
dezembro de 2015, quando completou 58 anos de idade e possuía pouco mais de 37 anos de serviço/contribuição.
5. Nesse momento, era vedado o pagamento de proventos em valores superiores à remuneração do cargo efetivo, sobre a
qual, registre-se, incidiram as contribuições previdenciárias. Assim sendo, além de violar o disposto no § 2º do art. 40 do texto
constitucional, o pagamento da vantagem “opção” ao inativo constitui violação ao princípio contributivo, segundo o qual os
proventos devem guardar relação com a contribuição realizada pelo servidor.
6. A despeito de o Acórdão 2076/2005-Plenário ter firmado entendimento de que estaria assegurado o pagamento dessa
vantagem nos proventos de aposentadoria para todos que houvessem implementado os requisitos do art. 193 da Lei 8.112/1990
até 18/1/1995 (cinco anos de exercício da função sem interrupção ou dez anos, se interpolado), independentemente da
implementação dos requisitos de aposentadoria, o fato é que a EC 20/1998 vedou tal pagamento ao limitar os proventos de
aposentadoria à remuneração do cargo efetivo.
7. Ademais, o Acórdão 2076/2005-Plenário não examinou a matéria sob o prisma dessa alteração constitucional.
8. Assim, para melhor esclarecer essas questões, o recente Acórdão 1599/2019-Plenário, de minha relatoria, fixou
entendimento no sentido de que é “vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive o
pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão (‘opção’), aos servidores que implementaram os requisitos de
aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou o valor dos proventos à
remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria”.
9. Por fim, verifico que foram deferidos ao sr. Raimundo Geferson Gomes Silva 19% a título de anuênios. Ocorre que o
interessado, ex-celetista — portanto, não foi regido pela Lei 1.711/1952 e não pode computar tempo prestado a outros entes da
federação — possuía cerca de 16 anos de tempo de serviço federal até 8/3/1999. Assim sendo, o adicional por tempo de serviço
parece ter sido concedido de forma incorreta, salvo se sobrevierem novas informações aos autos.
Diante do exposto, acolho os pareceres e VOTO por que o Tribunal adote a deliberação que ora submeto a este colegiado.
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ACÓRDÃO Nº 455/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 030.250/2019-6.
2. Grupo I – Classe de Assunto: V - Aposentadoria
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Raimundo Gefesson Gomes Silva (127.044.233-34).
4. Órgão/Entidade: Superior Tribunal de Justiça.
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidor do Superior Tribunal de Justiça,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões
expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III, e na Lei 8.443/1992, arts. 1º, V, e 39, II, em:
9.1. considerar ilegal a aposentadoria concedida ao sr. Raimundo Gefesson Gomes Silva e negar registro ao respectivo
ato;
9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de
Jurisprudência desta Corte;
9.3. determinar ao Superior Tribunal de Justiça que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade
solidária da autoridade omissa:
9.3.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado no prazo de quinze dias e faça juntar o comprovante de
notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes;
9.3.2. faça cessar os pagamentos com base no ato ora impugnado no prazo de quinze dias.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0455-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler (Relator), Bruno Dantas e Vital do
Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.

GRUPO I – CLASSE V – 1ª Câmara
TC 030.575/2019-2
Natureza: Aposentadoria
Órgão: Tribunal Superior do Trabalho
Interessada: Minervina Gomes de Sousa (259.698.971-91)
Representação legal: não há
SUMÁRIO: APOSENTADORIA. INCLUSÃO, NOS PROVENTOS, DA VANTAGEM “OPÇÃO” EM DESACORDO
COM A DISCIPLINA ESTABELECIDA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998. ILEGALIDADE. NEGATIVA DE
REGISTRO. DETERMINAÇÕES.
RELATÓRIO
Adoto como relatório, com os ajustes de forma pertinentes, a instrução elaborada no âmbito da Secretaria de Fiscalização
de Pessoal (Sefip), a qual contou com a anuência dos dirigentes da unidade técnica e do representante do Ministério Público nos
autos:
“INTRODUÇÃO
1. Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de MINERVINA GOMES DE SOUSA no cargo de Técnico Judiciário
do Tribunal Superior do Trabalho, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de
acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal.
2. O ato foi cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema SISAC, na forma da Instrução Normativa
TCU 55/2007.
EXAME TÉCNICO
3. A aposentadoria se deu na modalidade voluntária, com proventos integrais, calculados com base na última
remuneração do cargo em que se deu a aposentadoria, com fundamento no art. 3º da Emenda Constitucional 47/2005.
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4. De acordo com as informações do ato concessório, verifica-se que a interessada implementou os requisitos para se
aposentar, visto que possuía idade, tempo de contribuição, de serviço público, de carreira e de cargo requeridos pelo
fundamento concessório.
5. Detectou-se a concessão da vantagem de opção que trata o art. 2º da Lei 8.911/1994 (c/c o art. 18 da Lei 11.416/2006)
e da vantagem de quintos/décimos, transformada em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) pelo art. 62-A da
Lei 8.112/1990, sobre as quais passaremos a discorrer abaixo.
Incorporação de opção de função
6. A possibilidade de carrear para a aposentadoria as vantagens da comissão ou função gratificada adveio com a Lei
1.711/1952, que assim estabelecia em seu art. 180:
‘Art. 180. O funcionário que contar mais de 35 anos de serviço público será aposentado:
a) com as vantagens da comissão ou função gratificada em cujo exercício se achar, desde que o exercício abranja, sem
interrupção, os cinco anos anteriores;
b) com idênticas vantagens, desde que o exercício do cargo em comissão ou da função gratificada tenha compreendido
um período de dez anos, consecutivos ou não, mesmo que, ao aposentar-se, o funcionário já esteja fora daquele exercício’.
7. Tal previsão também estava no art. 193 da Lei 8.112/1990:
‘Art. 193. O servidor que tiver exercido função de direção, chefia, assessoramento, assistência ou cargo em comissão,
por período de 5 (cinco) anos consecutivos, ou 10 (dez) anos interpolados, poderá aposentar-se com a gratificação da função
ou remuneração do cargo em comissão, de maior valor, desde que exercido por um período mínimo de 2 (dois) anos.
§ 1° Quando o exercício da função ou cargo em comissão de maior valor não corresponder ao período de 2 (dois) anos,
será incorporada a gratificação ou remuneração da função ou cargo em comissão imediatamente inferior dentre os exercidos.
§ 2° A aplicação do disposto neste artigo exclui as vantagens previstas no art. 192, bem como a incorporação de que
trata o art. 62, ressalvado o direito de opção’.
8. Esse regramento vigorou até o dia 18 de janeiro de 1995, quando foi editada a Medida Provisória 831, que, depois
de diversas reedições, foi convertida na Lei 9.527/1997.
9. A Lei 9.624/1998 também tratou de disciplinar a data limite para a concessão da vantagem do art. 193 da Lei
8.112/1990:
‘Art. 7º É assegurado o direito à vantagem de que trata o art. 193 da Lei nº 8.112, de 1990, aos servidores que, até 19
de janeiro de 1995, tenham completado todos os requisitos para obtenção de aposentadoria dentro das normas até então
vigentes.
Parágrafo único. A aplicação do disposto no caput exclui a incorporação a que se referia o art. 62 e as vantagens
previstas no art. 192 da Lei nº 8.112, de 1990’.
10. Já a possibilidade de carrear para a aposentadoria a vantagem de ‘opção’ adveio com a edição da Lei 8.911/1994,
que assim estabelecia:
‘Art. 2º É facultado ao servidor investido em cargo em comissão ou função de direção, chefia e assessoramento, previstos
nesta Lei, optar pela remuneração correspondente ao vencimento de seu cargo efetivo, acrescido de cinqüenta e cinco por cento
do vencimento fixado para o cargo em comissão, ou das funções de direção, chefia e assessoramento e da gratificação de
atividade pelo desempenho de função, e mais a representação mensal.
Parágrafo único. O servidor investido em função gratificada (FG) ou de representação (GR), ou assemelhadas,
constantes do Anexo desta Lei, perceberá o valor do vencimento do cargo efetivo, acrescido da remuneração da função para a
qual foi designado.
............................................................................................................................................
Art. 11. A vantagem de que trata esta Lei integra os proventos de aposentadoria e pensões.’
11. Assim, ao analisar o tema, no âmbito do Acórdão 2.076/2005-Plenário (Ministro-Revisor Valmir Campelo), este
Tribunal fixou entendimento de que seria assegurada na aposentadoria a vantagem decorrente da opção, prevista no art. 2º da
Lei 8.911/94, aos servidores que, até a data de 18 de janeiro de 1995, tenham satisfeito os pressupostos temporais estabelecidos
no art. 193 da Lei 8.112/90, ainda que sem os requisitos para aposentação em qualquer modalidade.
12. Tal Acórdão foi proferido em sede de Embargos de Declaração opostos ao Acórdão 589/2009-Plenário (MinistroRelator Augusto Sherman), que, por sua vez, foi oriundo de Recurso de Reexame contra a Decisão 844/2001-Plenário (MinistroRelator Walton Alencar Rodrigues).
13. Ao proferir tal entendimento no Acórdão 2.076/2005, este Tribunal baseou-se no conteúdo das Leis 8.112/1990,
8.911/1994 e 9.624/1998.
14. Todavia, após a publicação da Emenda Constitucional 20/1998, que inseriu o parágrafo segundo no art. 40 da
Constituição Federal, tal entendimento deixou de produzir efeitos:
‘Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
............................................................................................................................................
§ 2º Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do
respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão’.
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15. Isso porque, a partir desse comando constitucional, foi estabelecido um limitador a ser observado por ocasião da
concessão de aposentadorias e pensões por morte, qual seja, a remuneração do servidor no cargo efetivo. Assim, nenhum
servidor poderá, por ocasião de sua aposentadoria, ter proventos superiores à remuneração do seu cargo efetivo na atividade.
16. Portanto, o alcance do entendimento exposto no Acórdão 2.076/2005-Plenário se limita ao dia 16/12/1998, haja
vista que a incorporação da vantagem de opção aos proventos de aposentadoria ou pensões acarreta descumprimento do art.
40, § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
17. Sobre o tema (art. 40, § 2º, da Constituição Federal), segue abaixo decisão do Supremo Tribunal Federal no âmbito
do Agravo Regimental 721.354/MG, cuja relatora foi a Ministra Ellen Gracie:
‘Revisão de pensão por morte. Cumulação: previdenciária e acidentária. (...) O quantum da pensão por morte, nos
termos do art. 40, § 2º, § 7º e § 8º, não pode extrapolar a totalidade dos vencimentos da remuneração do servidor à época do
seu falecimento’ (AI 721.354 AgR, rel. min. Ellen Gracie, j. 14/12/2010, 2ª T, DJE de 9/2/2011).
18. Percebe-se que o comando do art. 40, § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional
20/1998, foi editado exatamente para dar efetividade ao sistema contributivo e solidário da Previdência Social, haja vista que
o servidor jamais poderia efetivar contribuição social de valor que não seria incorporado aos proventos de inatividade.
19. A incorporação aos proventos de aposentadoria ou pensão de qualquer vantagem (no caso concreto a vantagem de
opção), sem a respectiva contribuição previdenciária na ativa, contraria os princípios da solidariedade, da contributividade e
do equilíbrio financeiro e atuarial, todos insculpidos no caput do art. 40 da Constituição Federal.
20. Em virtude da instituição do princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, uma nova fase da Previdência Social foi
inaugurada, trazendo a necessidade de uma legislação que considere a necessidade de sustentabilidade financeira do sistema e
que permita a concessão de benefícios com uma estreita relação com os valores contribuídos.
21. O princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, assim, se constitui como um princípio que busca o equilíbrio das
contas da previdência social, sob o aspecto financeiro e atuarial, global e individual. É um princípio que busca garantir a
manutenção do sistema previdenciário, fazendo com que os benefícios devidos por lei sejam satisfeitos no presente e no futuro,
[mediante o emprego de] técnicas financeiras e atuariais que considerem fatores como a variação demográfica da população,
volume de contribuições e de benefícios em manutenção, períodos de contribuição e de manutenção de benefícios, além de
diversos outros fatores que devam ser considerados para que haja esse equilíbrio.
22. O princípio foi inserido no texto da Lei Maior como mandamento a ser perseguido pelo legislador ordinário ou
intérprete da norma e acompanhado de perto pelo organizador da Previdência Social. Não se trata de abstração especulativa
ou construção doutrinária; é comando dispositivo invocável quando das medidas que atentem contra sua determinação. Se
ignorado pelo administrador ou legislador ordinário, vale dizer, pelo aplicador da regra previdenciária, a providência tomada
reveste-se da classificação jurídica de inconstitucionalidade, sobrevindo os consectários inerentes.
23. A respeito do tema, seguem abaixo entendimentos do Supremo Tribunal Federal (STF):
‘O princípio da solidariedade se presta a universalizar o âmbito de potenciais contribuintes, mitigando a referibilidade
que é própria das contribuições. Não se presta o referido postulado a legitimar distorções na base de cálculo das contribuições,
as quais, no intuito desmedido de arrecadar, acarretam o desvirtuamento da natureza retributiva que deve marcar os regimes
de previdência’ (ARE 669.573 AgR, rel. min. Roberto Barroso, j. 4-8-2015, 1ª T, DJE de 26-8-2015).
‘O sistema público de previdência social é fundamentado no princípio da solidariedade (art. 3º, I, da CB/1988),
contribuindo os ativos para financiar os benefícios pagos aos inativos. Se todos, inclusive inativos e pensionistas, estão sujeitos
ao pagamento das contribuições, bem como aos aumentos de suas alíquotas, seria flagrante a afronta ao princípio da isonomia
se o legislador distinguisse, entre os beneficiários, alguns mais e outros menos privilegiados, eis que todos contribuem, conforme
as mesmas regras, para financiar o sistema. Se as alterações na legislação sobre custeio atingem a todos, indiscriminadamente,
já que as contribuições previdenciárias têm natureza tributária, não há que se estabelecer discriminação entre os beneficiários,
sob pena de violação do princípio constitucional da isonomia’ (RE 450.855 AgR, rel. min. Eros Grau, j. 23-8-2005, 1ª T, DJ de
9-12-2005).
‘Impossibilidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias. A jurisprudência
do STF firmou-se no sentido de que somente as parcelas que podem ser incorporadas à remuneração do servidor para fins de
aposentadoria podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária’ (AI 710.361 AgR, rel. min. Cármen Lúcia, j. 7-42009, 1ª T, DJE de 8-5-2009 = AI 712.880 AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 26-5-2009, 1ª T, DJE de 11-9-2009).
‘Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 163 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso
extraordinário para determinar a restituição das parcelas não prescritas, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros
Teori Zavascki, Dias Toffoli (Presidente), Marco Aurélio e Gilmar Mendes. Em seguida, por maioria, fixou-se a seguinte tese:
‘Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais
como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’’ (...) Plenário, 11.10.2018’
(RE 593.068/SC, rel. min. Relator Roberto Barroso).
24. Percebe-se que é entendimento pacífico do STF de que somente as parcelas que podem ser incorporadas à
remuneração do servidor para fins de aposentadoria podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária.
25. Com base nessa jurisprudência do STF, esta Unidade Técnica entende que a recíproca também é verdadeira, ou
seja, somente as parcelas que sofrem a incidência da contribuição previdenciária na atividade podem ser incorporadas à
remuneração do servidor para fins de aposentadoria e pensões.
26. Esta Corte de Contas já se pronunciou sobre essa matéria. O item 9.2.1 do Acórdão 1.286/2008-Plenário, relator
Ministro Marcos Bemquerer, esclarece que:
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‘9.2.1. no regime contributivo previdenciário constitucional é vedado ao servidor público carrear para os proventos da
aposentadoria ou para a pensão por ele instituída parcela da remuneração sobre a qual não incidiu desconto previdenciário’.
27. Além disso, entende-se que está claro no voto do Ministro Benjamin Zymler, proferido no Acórdão 2.000/2017Plenário, que é necessária a contribuição previdenciária, na ativa, de qualquer parcela que seja incorporável aos proventos de
aposentadorias e pensões.
28. Assim, entende-se que não se alinha ao atual comando constitucional a incorporação aos proventos de
aposentadorias e pensões de determinada parcela que não sofra incidência de contribuição previdenciária na ativa, como é o
caso da vantagem da ‘opção’ aqui tratada, que sequer é paga aos servidores em atividade.
29. Corroborando o comando constitucional, no âmbito do Acórdão 1.599/2019-Plenário (Ministro-Relator Benjamin
Zymler), este Tribunal fixou entendimento de que é ‘vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990,
inclusive o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão (‘opção’), aos servidores que implementaram os
requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou o valor dos
proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria’.
30. Diante disso, por se tratar de vantagem que proporciona um acréscimo aos proventos de aposentadoria em relação
à última remuneração contributiva da atividade, é indevida a incorporação da vantagem que trata o art. 193 da Lei 8.112/1990,
inclusive o pagamento parcial da função comissionada (‘opção’) aos servidores que implementaram os requisitos de
aposentadoria após 16/12/1998, em face do disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela
Emenda Constitucional 20/1998.
Incorporação de quintos/décimos de função
31. Sobre a vantagem de quintos, a jurisprudência deste Tribunal consubstanciada na Decisão 925/1999-Plenário
(Ministro-Relator Walton Alencar) e Acórdãos 731/2003-Plenário e 732/2003-Plenário (ambos de Relatoria do Ministro
Guilherme Palmeira), que se alinha à decisão do STF no âmbito do Recurso Extraordinário 638.115/CE (Relator Ministro
Gilmar Mendes), admite a incorporação ou atualização da vantagem de quintos, transformada em Vantagem Pessoal
Nominalmente Identificada - VPNI pelo art. 62-A da Lei 8.112/1990, somente até o dia 8/4/1998, conforme previsto no art. 3º
da Lei 9.624/1998.
32. Ademais, nos termos do Acórdão 5.455/2018-2ª Câmara (Ministro-Relator José Mucio Monteiro), eventual tempo
residual existente em 10/11/1997, não empregado para a concessão de quintos, pode ser utilizado para incorporação de apenas
um décimo, nos termos do art. 5º da Lei 9.624/1998, com termo final, a qualquer tempo, na data em que o servidor completar o
interstício de doze meses, de acordo com a sistemática definida na redação original do art. 3º da Lei 8.911/1994, com posterior
transformação em VPNI.
33. Passa-se, a partir desse momento, à análise do ato em destaque:
33.1 A concessão da vantagem de ‘quintos’ ou ‘décimos’ está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal.
33.2 Sobre a vantagem de ‘opção’, entende-se que sua concessão foi indevida, visto que proporcionou um acréscimo
aos proventos de aposentadoria em relação à última remuneração contributiva da atividade, resultando em descumprimento do
disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
33.3 Especificamente sobre o acréscimo de 13,23% (VPI – Decisão judicial) sobre as parcelas remuneratórias, entendese desnecessários maiores comentários, haja vista que ele não está refletindo nos proventos atuais (peça 2), em face de decisão
do Supremo Tribunal Federal na Reclamação 14872, que determinou a cessação do pagamento desse acréscimo.
33.4 Quanto à contagem ponderada do tempo de serviço prestado em condições insalubres, conforme justificado pelo
Controle Interno, entende-se desnecessária realização de diligência para encaminhamento de laudo pericial, uma vez que tal
tempo é irrelevante para a concessão da aposentadoria.
34. Nada obstante, deve-se dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, nos termos do
Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal.
35. Por fim, vale destacar que o aludido ato deu entrada neste Tribunal há menos de cinco anos, não sendo aplicável,
portanto, o procedimento de contraditório e ampla defesa determinado pelo Acórdão 587/2011-Plenário.
CONCLUSÃO
36. A abrangência e a profundidade das verificações levadas a efeito fundamentam convicção de que o ato de
aposentadoria deve ser apreciado pela ilegalidade, em razão de conter o pagamento da vantagem de opção que trata o art. 2º
da Lei 8.911/1994 (c/c o art. 18 da Lei 11.416/2006), o que proporcionou um acréscimo aos proventos de aposentadoria em
relação à última remuneração contributiva da atividade, resultando em descumprimento do disposto no art. 40, caput e § 2º, da
Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
37. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1 o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei
8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, propõe-se:
a) considerar ilegal e negar o registro do ato constante do presente processo;
b) dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106
da Súmula de Jurisprudência do TCU;
c) determinar à Unidade Jurisdicionada que:
c.1) abstenha-se de realizar pagamentos para o ato ora apreciado pela ilegalidade, no prazo 15 (quinze) dias, contados
a partir da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos
do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU;
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c.2) emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias, após corrigida a
falha que ensejou a ilegalidade do ato;
c.3) comunique a interessada do teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição
de eventuais recursos não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os
recursos não sejam providos;
c.4) no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a
interessada está ciente do julgamento deste Tribunal.”
É o relatório.
VOTO
Em exame, a aposentadoria da sra. Minervina Gomes de Sousa, no cargo de técnico judiciário, concedida pelo Tribunal
Superior do Trabalho (TST).
2. Instruindo o feito, a Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) propugna a negativa de registro do ato em face da
inclusão nos proventos de parcela alusiva à “opção” de que trata o art. 2º da Lei 8.911/1994 (c/c o art. 18 da Lei 11.416/2006),
em desrespeito ao disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal.
3. O Ministério Público, em cota simples, põe-se de acordo.
4. Acompanho as conclusões dos pareceres, por seus fundamentos.
5. De fato, como anotou a unidade técnica, em junho de 2015, quando emitido o título de aposentação em análise, há
muito se encontrava em vigor a regra fixada no art. 40, § 2º, da Carta Constitucional, na redação dada pelas Emendas
Constitucionais 20/1998 e 41/2003, a saber (destaques acrescentados):
“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante
contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem
o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. [Redação dada pela Emenda Constitucional 41]
................................................................................................................................... .........
§ 2º Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do
respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão.
[Redação dada pela Emenda Constitucional 20]”
6. Ora, a inclusão da “opção” no benefício – parcela sobre a qual não incide contribuição previdenciária, diga-se de
passagem – eleva os proventos da ex-servidora a um patamar superior ao da remuneração que lhe seria devida na atividade, pelo
exercício de seu cargo efetivo, hipótese expressamente vedada pelo comando constitucional.
7. Essa mesma questão, a propósito, motivou no âmbito desta Corte a prolação do Acórdão 1.599/2019-Plenário,
oportunidade em que o Tribunal houve por bem (item 9.4):
“firmar entendimento de que é vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive o
pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão (‘opção’), aos servidores que implementaram os requisitos de
aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou o valor dos proventos à
remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria”.
8. Assim, o título se apresenta irregular, o que impede seu registro.
9. Diante do exposto, voto no sentido de que este Colegiado adote a deliberação que ora submeto a sua apreciação.
ACÓRDÃO Nº 456/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 030.575/2019-2.
2. Grupo I – Classe de Assunto: V – Aposentadoria
3. Interessada: Minervina Gomes de Sousa (259.698.971-91).
4. Órgão: Tribunal Superior do Trabalho.
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pelo Tribunal Superior do Trabalho,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões
expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1º, inciso V, 39, inciso II, e 45
da Lei 8.443/1992, em:
9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria da sra. Minervina Gomes de Sousa, recusando seu registro;
9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pela interessada, consoante o Enunciado
106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal;
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9.3. determinar ao Tribunal Superior do Trabalho que:
9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes
do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71,
inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte;
9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à sra. Minervina Gomes de Sousa, alertando-a de que o efeito suspensivo
proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente
percebidos após a notificação;
9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que a interessada teve ciência
desta deliberação;
9.4. esclarecer à unidade de origem, com supedâneo no art. 262, § 2º, do Regimento Interno, que a concessão considerada
ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novo ato concessório, escoimado da
irregularidade apontada nestes autos;
9.5. determinar à Sefip que monitore o cumprimento das medidas indicadas acima.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0456-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler (Relator), Bruno Dantas e Vital do
Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.

GRUPO I – CLASSE V – Primeira Câmara
TC 030.631/2019-0
Natureza(s): Aposentadoria
Órgão/Entidade: Tribunal Superior do Trabalho
Interessados: Valdeci Oliveira Carvalho (287.055.051-00); Valdeci Oliveira Carvalho (287.055.051-00)
Representação legal: não há
SUMÁRIO: PESSOAL. APOSENTADORIA. ATOS DE ALTERAÇÃO, UM DELES PARA ELEVAR O
PERCENTUAL DOS ANUÊNIOS E OUTRO PARA CONCEDER A VANTAGEM CONHECIDA COMO “OPÇÃO”.
PAGAMENTO DECORRENTE DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA APÓS O ADVENTO DA EC 20/1998,
QUE LIMITOU O PAGAMENTO DE PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO NO QUAL SE DEU A
APOSENTADORIA. ILEGALIDADE E NEGATIVA DE REGISTRO. DISPENSA DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES
INDEVIDAMENTE RECEBIDOS DE BOA-FÉ. DETERMINAÇÕES.

RELATÓRIO
Adoto como relatório a bem-lançada instrução a cargo da Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) com a qual
manifestou sua anuência o representante do Ministério Público de Contas (MPTCU):
“INTRODUÇÃO
1. Trata-se de atos de alteração de aposentadoria de VALDECI OLIVEIRA CARVALHO (CPF: 287.055.051-00) no
cargo de Técnico Judiciário do Tribunal Superior do Trabalho, submetidos, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de
Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal.
2. Os atos foram cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema SISAC, na forma da Instrução
Normativa TCU 55/2007.
EXAME TÉCNICO
3. Em consulta à base Sisac, detectou-se que o ato inicial, submetido a registro sob número de controle 20788401-042013-000119-0, foi apreciado pela legalidade, nos autos do processo 004.400/2014-3, Acórdão 1.179/2014 – TCU 2ª Câmara,
sendo que a aposentadoria se deu na modalidade voluntária, com proventos integrais, calculados com base na última
remuneração do cargo em que se deu a aposentadoria, com fundamento no art. 3º da Emenda Constitucional 47/2005.
NC 20788401-04-2015-000102-0 (alteração)
4. Consoante justificativa do Gestor de Pessoal, esse ato de alteração foi emitido porque foi majorado o percentual de
anuênios, em virtude de reconhecimento, para esse fim, de tempo de serviço trabalhado pelo servidor no próprio TST no período
em que ele esteve no regime celetista e depois enquadrado no regime estatutário, nos termos do art. 243, § 1º, da Lei 8.112/1990.
NC 20788401-04-2016-000112-0 (alteração)
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5. O ato de alteração em destaque foi emitido porque houve a concessão da vantagem de opção que trata o art. 2º da
Lei 8.911/1994 (c/c art. 18 da Lei 11.416/2006).
6. Cabe esclarecer que esta Unidade Técnica somente apreciará os atos em destaque no que diz respeito ao objeto da
alteração, sem qualquer análise em relação à vantagem de quintos/décimos.
7. Assim, mesmo que seja encontrado alguma irregularidade na concessão dessa vantagem, esta Unidade Técnica
entende que nada pode ser feito nesse momento. Isso porque o ato inicial foi apreciado pela legalidade há mais de cinco anos
já tendo contemplado o pagamento da vantagem da forma como consta nos atos de alteração ora em análise.
8. Então, como não há elementos que provam a má fé do interessado, esta Unidade Técnica entende que decaiu o direito
de promover eventual retirada dessa vantagem de quintos/décimos do interessado, nos termos do art. 260, § 2º, do Regimento
Interno desta Corte de Contas.
Incorporação de opção de função.
9. A possibilidade de carrear para a aposentadoria as vantagens da comissão ou função gratificada adveio com a Lei
1.711/1952, que assim estabelecia em seu art. 180:
‘Art. 180. O funcionário que contar mais de 35 anos de serviço público será aposentado:
a) com as vantagens da comissão ou função gratificada em cujo exercício se achar, desde que o exercício abranja, sem
interrupção, os cinco anos anteriores;
b) com idênticas vantagens, desde que o exercício do cargo em comissão ou da função gratificada tenha compreendido
um período de dez anos, consecutivos ou não, mesmo que, ao aposentar-se, o funcionário já esteja fora daquele exercício’.
10. Tal previsão também estava no art. 193 da Lei 8.112/1990:
‘Art. 193. O servidor que tiver exercido função de direção, chefia, assessoramento, assistência ou cargo em comissão,
por período de 5 (cinco) anos consecutivos, ou 10 (dez) anos interpolados, poderá aposentar-se com a gratificação da função
ou remuneração do cargo em comissão, de maior valor, desde que exercido por um período mínimo de 2 (dois) anos.
§ 1° Quando o exercício da função ou cargo em comissão de maior valor não corresponder ao período de 2 (dois) anos,
será incorporada a gratificação ou remuneração da função ou cargo em comissão imediatamente inferior dentre os exercidos.
§ 2° A aplicação do disposto neste artigo exclui as vantagens previstas no art. 192, bem como a incorporação de que
trata o art. 62, ressalvado o direito de opção’.
11. Esse regramento vigorou até o dia 18 de janeiro de 1995, quando foi editado a Medida Provisória 831 que, depois
de diversas reedições, foi convertida na Lei 9.527/1997.
12. A Lei 9.624/1998 também tratou de disciplinar a data limite para a concessão da vantagem do art. 193 da Lei
8.112/1990:
‘Art. 7º É assegurado o direito à vantagem de que trata a art. 193 da Lei nº 8.112, de 1990, aos servidores que, até 19
de janeiro de 1995, tenham completado todos os requisitos para obtenção de aposentadoria dentro das normas até então
vigentes.
Parágrafo único. A aplicação do disposto no caput exclui a incorporação a que se referia o art. 62 e as vantagens
previstas no art. 192 da Lei nº 8.112, de 1990’.
13. Já a possibilidade de carrear para a aposentadoria a vantagem de ‘opção’ adveio com a edição da Lei 8.911/1994,
que assim estabelecia:
‘Art. 2º É facultado ao servidor investido em cargo em comissão ou função de direção, chefia e assessoramento, previstos
nesta Lei, optar pela remuneração correspondente ao vencimento de seu cargo efetivo, acrescido de cinqüenta e cinco por cento
do vencimento fixado para o cargo em comissão, ou das funções de direção, chefia e assessoramento e da gratificação de
atividade pelo desempenho de função, e mais a representação mensal.
Parágrafo único. O servidor investido em função gratificada (FG) ou de representação (GR), ou assemelhadas,
constantes do Anexo desta Lei, perceberá o valor do vencimento do cargo efetivo, acrescido da remuneração da função para a
qual foi designado.
...........
Art. 11. A vantagem de que trata esta Lei integra os proventos de aposentadoria e pensões.
14. Assim, ao analisar o tema, no âmbito do Acórdão 2.076/2005 – Plenário (Ministro Revisor Valmir Campelo), este
Tribunal fixou entendimento de que seria assegurado na aposentadoria a vantagem decorrente da opção, prevista no art. 2º da
Lei nº 8.911/94, aos servidores que, até a data de 18 de janeiro de 1995, tenham satisfeito os pressupostos temporais
estabelecidos no art. 193 da Lei 8.112/90, ainda que sem os requisitos para aposentação em qualquer modalidade.
15. Tal Acórdão foi proferido em sede de Embargos de Declaração opostos ao Acórdão 589/2009 – Plenário (MinistroRelator Augusto Sherman) que, por sua vez, foi oriundo de Recurso de Reexame contra a Decisão 844/2001 – Plenário (MinistroRelator Walton Alencar Rodrigues).
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16. Ao proferir tal entendimento no Acórdão 2.076/2005, este Tribunal baseou-se no conteúdo das Leis 8.112/1990,
8.911/1994 e 9.624/1998.
17. Todavia, após a publicação da Emenda Constitucional 20/1998, que inseriu o parágrafo segundo no art. 40 da
Constituição Federal, tal entendimento deixou de produzir efeitos:
‘Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de
15/12/98)
....................
§ 2º Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do
respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da
pensão’. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
18. Isso porque, a partir desse comando constitucional, foi estabelecido um limitador a ser observado por ocasião da
concessão de aposentadorias e pensões por morte, qual seja, a remuneração do servidor no cargo efetivo. Assim, nenhum
servidor poderá, por ocasião de sua aposentadoria, ter proventos superiores que a remuneração do seu cargo efetivo na
atividade.
19. Portanto, o alcance do entendimento exposto no Acórdão 2.076/2005 – TCU – Plenário se limita até o dia
16/12/1998, haja vista que, a incorporação da vantagem de opção aos proventos de aposentadoria ou pensões acarreta
descumprimento do art. 40, § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
20. Sobre o tema (art. 40, § 2º, da Constituição Federal), segue abaixo decisão do Supremo Tribunal Federal no âmbito
do Agravo Regimental 721.354/MG, cuja relatora foi a Ministra Ellen Gracie:
‘Revisão de pensão por morte. Cumulação: previdenciária e acidentária. (...) O quantum da pensão por morte, nos
termos do art. 40, § 2º, § 7º e § 8º, não pode extrapolar a totalidade dos vencimentos da remuneração do servidor à época do
seu falecimento’.
[AI 721.354 AgR, rel. min. Ellen Gracie, j. 14-12-2010, 2ª T, DJE de 9-2-2011.]
21. Percebe-se que o comando do art. 40, § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional
20/1998, foi editado exatamente para dar efetividade ao sistema contributivo e solidário da Previdência Social, haja vista que
o servidor jamais poderia efetivar contribuição social de valor que não seria incorporado aos proventos de inatividade.
22. A incorporação aos proventos de aposentadoria ou pensão de qualquer vantagem (no caso concreto a vantagem de
opção), sem a respectiva contribuição previdenciária na ativa, contraria os princípios da solidariedade, da contributividade e
do equilíbrio financeiro e atuarial, todos insculpidos no caput do art. 40 da Constituição Federal.
23. Em virtude da instituição do princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, uma nova fase da Previdência Social foi
inaugurada, trazendo a necessidade de uma legislação que considere a necessidade de sustentabilidade financeira do sistema e
que permita a concessão de benefícios com uma estreita relação com os valores contribuídos.
24. O princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, assim, se constitui como um princípio que busca o equilíbrio das
contas da previdência social, sob o aspecto financeiro e atuarial, global e individual. É um princípio que busca garantir a
manutenção do sistema previdenciário, fazendo com que os benefícios devidos por lei sejam satisfeitos no presente e no futuro.
Utilizando, para isso, técnicas financeiras e atuariais que considerem fatores como a variação demográfica da população,
volume de contribuições e de benefícios em manutenção, períodos de contribuição de manutenção de benefícios, além de
diversos outros fatores que devam ser considerados para que haja esse equilíbrio.
25. O princípio foi inserido no texto da Lei Maior como mandamento a ser perseguido pelo legislador ordinário ou
interprete da norma e acompanhado de perto pelo organizador da Previdência Social. Não se trata de abstração especulativa
ou construção doutrinária; é comando dispositivo invocável quando das medidas que atentem contra sua determinação. Se
ignorado pelo administrador ou legislador ordinário, vale dizer, pelo aplicador da regra previdenciária, a providência tomada
reveste-se da classificação jurídica de inconstitucionalidade, sobrevindo os consectários inerentes.
26. A respeito do tema, segue abaixo entendimentos do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o tema:
‘O princípio da solidariedade se presta a universalizar o âmbito de potenciais contribuintes, mitigando a referibilidade
que é própria das contribuições. Não se presta o referido postulado a legitimar distorções na base de cálculo das contribuições,
as quais, no intuito desmedido de arrecadar, acarretam o desvirtuamento da natureza retributiva que deve marcar os regimes
de previdência’.
[ARE 669.573 AgR, rel. min. Roberto Barroso, j. 4-8-2015, 1ª T, DJE de 26-8-2015.]
‘O sistema público de previdência social é fundamentado no princípio da solidariedade (art. 3º, I, da CB/1988),
contribuindo os ativos para financiar os benefícios pagos aos inativos. Se todos, inclusive inativos e pensionistas, estão sujeitos
ao pagamento das contribuições, bem como aos aumentos de suas alíquotas, seria flagrante a afronta ao princípio da isonomia
se o legislador distinguisse, entre os beneficiários, alguns mais e outros menos privilegiados, eis que todos contribuem, conforme
as mesmas regras, para financiar o sistema. Se as alterações na legislação sobre custeio atingem a todos, indiscriminadamente,
já que as contribuições previdenciárias têm natureza tributária, não há que se estabelecer discriminação entre os beneficiários,
sob pena de violação do princípio constitucional da isonomia’.
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[RE 450.855 AgR, rel. min. Eros Grau, j. 23-8-2005, 1ª T, DJ de 9-12-2005.]
‘Impossibilidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias. A jurisprudência
do STF firmou-se no sentido de que somente as parcelas que podem ser incorporadas à remuneração do servidor para fins de
aposentadoria podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária’.
[AI 710.361 AgR, rel. min. Cármen Lúcia, j. 7-4-2009, 1ª T, DJE de 8-5-2009.]
= AI 712.880 AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 26-5-2009, 1ª T, DJE de 11-9-2009
Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 163 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso
extraordinário para determinar a restituição das parcelas não prescritas, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros
Teori Zavascki, Dias Toffoli (Presidente), Marco Aurélio e Gilmar Mendes. Em seguida, por maioria, fixou-se a seguinte tese:
‘Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais
como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’’, vencido o Ministro Marco
Aurélio. Não votou o Ministro Alexandre de Moraes, sucessor do Ministro Teori Zavascki. Ausente, justificadamente, o Ministro
Celso de Mello. Plenário, 11.10.2018.
RE 593.068/SC (Min. Relator Roberto Barroso)
27. Percebe-se que é entendimento pacífico do STF de que somente as parcelas que podem ser incorporadas à
remuneração do servidor para fins de aposentadoria podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária.
28. Com base nessa jurisprudência do STF, esta Unidade Técnica entende que a recíproca também é verdadeira, ou
seja, somente as parcelas que sofrem a incidência da contribuição previdenciária na atividade podem ser incorporadas à
remuneração do servidor para fins de aposentadoria e pensões.
29. Esta Corte de Contas já se pronunciou sobre essa matéria. O item 9.2.1. do Acórdão 1.286/2008-TCU-Plenário,
relator: Ministro Marcos Bemquerer, esclarece que:
‘9.2.1. no regime contributivo previdenciário constitucional é vedado ao servidor público carrear para os proventos da
aposentadoria ou para a pensão por ele instituída parcela da remuneração sobre a qual não incidiu desconto previdenciário’;
30. Além disso, entende-se que está claro no voto do Ministro Benjamin Zymler, proferido no Acórdão 2.000/2017-TCUPlenário, de que é necessária a contribuição previdenciária, na ativa, de qualquer parcela que seja incorporável aos proventos
de aposentadorias e pensões.
31. Assim, entende-se que não se alinha ao atual comando constitucional a incorporação aos proventos de
aposentadorias e pensões de determinada parcela que não haja incidência de contribuição previdenciária na ativa, como é o
caso da vantagem de ‘opção’ aqui tratada que sequer é paga aos servidores em atividade.
32. Corroborando com o comando constitucional, no âmbito do Acórdão 1.599/2019 – TCU – Plenário (Ministro-Relator
Benjamin Zymler), este Tribunal fixou entendimento de que era ‘vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei
8.112/1990, inclusive o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão (‘opção’), aos servidores que implementaram
os requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou o valor dos
proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria’.
33. Diante disso, por se tratar de vantagem que proporciona um acréscimo aos proventos de aposentadoria em relação
à última remuneração contributiva da atividade, é indevida a incorporação da vantagem que trata o art. 193 da Lei 8.112/1990,
inclusive o pagamento parcial da função comissionada (‘opção’) aos servidores que implementaram os requisitos de
aposentadoria após 16/12/1998, em face do disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela
Emenda Constitucional 20/1998.
34. Passa-se, a partir desse momento, à análise dos atos em destaque:
34.1 Sobre a vantagem de ‘opção’, entende-se que sua concessão foi indevida, visto que proporcionou um acréscimo
aos proventos de aposentadoria em relação a última remuneração contributiva da atividade, resultando em descumprimento do
disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
34.2 Em relação à majoração do percentual de anuênios, entende-se que não há impropriedades, haja vista se tratar de
tempo de serviço público federal prestado de forma ininterrupta de empregado celetista que foi enquadrado como servidor
público com base no art. 243, § 1º, da Lei 8.112/1990.
35. Nada obstante, deve-se dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, nos termos do
Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal.
36. Por fim, vale destacar que o aludido ato deu entrada neste Tribunal há menos de cinco anos, não sendo aplicável,
portanto, o procedimento de contraditório e ampla defesa determinado pelo Acórdão 587/2011-TCU-Plenário.
CONCLUSÃO
37. A abrangência e a profundidade das verificações levadas a efeito fundamentam convicção de que:
a) o ato de alteração de aposentadoria, submetido a registro sob número de controle 20788401-04-2015-000102-0,
pode ser apreciado pela legalidade e ter o seu registro por este Tribunal;
b) o ato de alteração, submetido a registro sob número de controle 20788401-04-2016-000112-0, deve ser apreciado
pela ilegalidade, em razão de conter o pagamento da vantagem de opção que trata o art. 2º da Lei 8.911/1994 (c/c art. 18 da
Lei 11.416/2006), o que proporcionou um acréscimo aos proventos de aposentadoria em relação a última remuneração
contributiva da atividade, resultando em descumprimento do disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com
redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
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PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
38. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1 o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei
8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, propõe-se:
a) considerar legal e conceder o registro do ato de alteração de aposentadoria, submetido a registro sob número de
controle 20788401-04-2015-000102-0;
b) considerar ilegal e negar o registro do ato de alteração de aposentadoria registrado sob número de controle
20788401-04-2016-000112-0;
c) dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106
da Súmula de Jurisprudência do TCU;
d) determinar à Unidade Jurisdicionada que:
d.1) abstenha de realizar pagamentos para o ato de alteração ora apreciado pela ilegalidade, no prazo 15 (quinze) dias,
contados a partir da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária,
nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU;
d.2) comunique o interessado do teor desta decisão, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição
de eventuais recursos não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os
recursos não sejam providos;
d.3) no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que o
interessado está ciente do julgamento deste Tribunal.”
É o relatório.
VOTO
Trata-se de processo de alteração de aposentadoria da servidora Valdeci Oliveira Carvalho, ocupante do cargo de Técnico
Judiciário do Tribunal Superior do Trabalho (TST).
2. O ato inicial, com vigência em 6/11/2013, foi julgado legal por meio do Acórdão 1179/2014-2ª Câmara (rel. Ministro
Aroldo Cedraz).
3. Nesta oportunidade, são submetidos à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU) dois atos de alteração de
fundamento legal. O primeiro, representado pelo formulário Sisac de número 20788401-04-2015-000102-0 (peça 3), tem por
objetivo elevar o percentual de anuênios de 9% para 15%, mediante o reconhecimento do tempo prestado na condição de celetista
ao próprio TST.
4. Já o segundo, representado pelo formulário Sisac de número 20788401-04-2016-000112-0, tem por finalidade a
inclusão da vantagem oriunda do exercício de função de confiança (“opção”) aos proventos de aposentadoria.
5. Os pareceres são pela legalidade da primeira alteração (aumento dos anuênios) e pela ilegalidade da segunda (inclusão
da vantagem “opção”), por violar a restrição contida no §2º do art. 40 da Constituição Federal, que reza:
“§ 2º Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração
do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão.”
6. Assiste razão aos pareceres no tocante ao ato de peça 2. A interessada somente implementou os requisitos para a
presente aposentadoria em setembro de 2013, quando completou 30 anos de contribuição.
7. Nesse momento, era vedado o pagamento de proventos em valores superiores à remuneração do cargo efetivo, sobre a
qual, registre-se, incidiram as contribuições previdenciárias. Assim sendo, além de violar o disposto no § 2º do art. 40 do texto
constitucional, o pagamento da vantagem “opção” à inativa constitui violação ao princípio contributivo, segundo o qual os
proventos devem guardar relação com a contribuição realizada pelo servidor.
8. A despeito de o Acórdão 2076/2005-Plenário ter firmado entendimento de que estaria assegurado o pagamento dessa
vantagem nos proventos de aposentadoria para todos que houvessem implementado os requisitos do art. 193 da Lei 8.112/1990
até 18/1/1995 (cinco anos de exercício da função sem interrupção ou dez anos, se interpolado), independentemente da
implementação dos requisitos de aposentadoria, o fato é que a EC 20/1998 vedou tal pagamento ao limitar os proventos de
aposentadoria à remuneração do cargo efetivo.
9. Ademais, o Acórdão 2076/2005-Plenário não examinou a matéria sob o prisma dessa alteração constitucional.
10. Assim, para melhor esclarecer essas questões, o recente Acórdão 1599/2019-Plenário, de minha relatoria, fixou
entendimento no sentido de que é “vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive o
pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão (‘opção’), aos servidores que implementaram os requisitos de
aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou o valor dos proventos à
remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria”.
11. Dissinto dos pareceres quanto à legalidade do ato de peça 3, por entender que o percentual de anuênio a que faz jus a
servidora seria de apenas 14%. Isso porque a sra. Valdeci Oliveira Carvalho ingressou no TST em julho de 1984, de acordo com
o que se extrai das informações constantes da discriminação de seu tempo de serviço, sendo apenas esse o tempo de serviço
federal a ser considerado.
Diante do exposto, acolho parcialmente os pareceres e VOTO por que o Tribunal adote a deliberação que ora submeto a
este colegiado.
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ACÓRDÃO Nº 457/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 030.631/2019-0.
2. Grupo I – Classe de Assunto: V - Aposentadoria
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessados: Valdeci Oliveira Carvalho (287.055.051-00); Valdeci Oliveira Carvalho (287.055.051-00).
4. Órgão/Entidade: Tribunal Superior do Trabalho.
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidora do Tribunal Superior do Trabalho,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões
expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III, e na Lei 8.443/1992, arts. 1º, V, e 39, II, em:
9.1. considerar ilegais os atos de alteração de aposentadoria da servidora Valdeci Oliveira Carvalho e negar registro aos
respectivos atos;
9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada, nos termos do Enunciado 106
da Súmula de Jurisprudência desta Corte;
9.3. determinar ao Tribunal Superior do Trabalho que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade
solidária da autoridade omissa:
9.3.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada no prazo de quinze dias e faça juntar o comprovante de
notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes;
9.3.2. faça cessar os pagamentos com base no ato ora impugnado no prazo de quinze dias.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0457-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler (Relator), Bruno Dantas e Vital do
Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.

GRUPO I – CLASSE V – Primeira Câmara
TC 030.737/2019-2
Natureza(s): Aposentadoria
Órgão/Entidade: Justiça Federal de 1º e 2º Graus da 1ª Região/DF
Interessado: Onesio Guilhermino da Cruz (140.341.906-04)
Representação legal: não há
SUMÁRIO: SUMÁRIO: APOSENTADORIA. INCLUSÃO, NOS PROVENTOS, DA VANTAGEM “OPÇÃO” E
“QUINTOS” EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. ILEGALIDADE. NEGATIVA DE REGISTRO.
DETERMINAÇÕES.
RELATÓRIO
Adoto como relatório o parecer da unidade técnica, cujos termos são os seguintes:
“INTRODUÇÃO
1. Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de ONESIO GUILHERMINO DA CRUZ (CPF: 140.341.906-04) no
cargo de Técnico Judiciário da JUSTIÇA FEDERAL DE 1º E 2º GRAUS DA 1ª REGIÃO/DF, submetido, para fins de registro,
à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal.
2. O ato foi cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema SISAC, na forma da Instrução Normativa
TCU 55/2007.
EXAME TÉCNICO
3. A aposentadoria se deu na modalidade voluntária, com proventos integrais, calculados com base na última
remuneração do cargo em que se deu a aposentadoria, com fundamento no art. 3º da Emenda Constitucional 47/2005.
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4. De acordo com as informações do ato concessório, verifica-se que o interessado implementou os requisitos para se
aposentar, visto que possuía idade, tempo de contribuição, de serviço público, de carreira e de cargo requeridos pelo
fundamento concessório.
5. Detectou-se a concessão da vantagem de opção que trata o art. 2º da Lei 8.911/1994 (c/c art. 18, da Lei 11.416/2006),
e a vantagem de quintos/décimos, transformada em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, pelo artigo 62-A da
Lei 8.112/1990 que passaremos a discorrer abaixo.
Incorporação de opção de função.
6. A possibilidade de carrear para a aposentadoria as vantagens da comissão ou função gratificada adveio com a Lei
1.711/1952, que assim estabelecia em seu art. 180:
“Art. 180. O funcionário que contar mais de 35 anos de serviço público será aposentado:
a) com as vantagens da comissão ou função gratificada em cujo exercício se achar, desde que o exercício abranja, sem
interrupção, os cinco anos anteriores;
b) com idênticas vantagens, desde que o exercício do cargo em comissão ou da função gratificada tenha compreendido
um período de dez anos, consecutivos ou não, mesmo que, ao aposentar-se, o funcionário já esteja fora daquele exercício”.
7. Tal previsão também estava no art. 193 da Lei 8.112/1990:
“Art. 193. O servidor que tiver exercido função de direção, chefia, assessoramento, assistência ou cargo em comissão,
por período de 5 (cinco) anos consecutivos, ou 10 (dez) anos interpolados, poderá aposentar-se com a gratificação da função
ou remuneração do cargo em comissão, de maior valor, desde que exercido por um período mínimo de 2 (dois) anos.
§ 1° Quando o exercício da função ou cargo em comissão de maior valor não corresponder ao período de 2 (dois) anos,
será incorporada a gratificação ou remuneração da função ou cargo em comissão imediatamente inferior dentre os exercidos.
§ 2° A aplicação do disposto neste artigo exclui as vantagens previstas no art. 192, bem como a incorporação de que
trata o art. 62, ressalvado o direito de opção”.
8. Esse regramento vigorou até o dia 18 de janeiro de 1995, quando foi editado a Medida Provisória 831 que, depois de
diversas reedições, foi convertida na Lei 9.527/1997.
9. A Lei 9.624/1998 também tratou de disciplinar a data limite para a concessão da vantagem do art. 193 da Lei
8.112/1990:
“Art. 7º É assegurado o direito à vantagem de que trata a art. 193 da Lei nº 8.112, de 1990, aos servidores que, até 19
de janeiro de 1995, tenham completado todos os requisitos para obtenção de aposentadoria dentro das normas até então
vigentes.
Parágrafo único. A aplicação do disposto no caput exclui a incorporação a que se referia o art. 62 e as vantagens
previstas no art. 192 da Lei nº 8.112, de 1990”.
10. Já a possibilidade de carrear para a aposentadoria a vantagem de “opção” adveio com a edição da Lei 8.911/1994,
que assim estabelecia:
“Art. 2º É facultado ao servidor investido em cargo em comissão ou função de direção, chefia e assessoramento, previstos
nesta Lei, optar pela remuneração correspondente ao vencimento de seu cargo efetivo, acrescido de cinqüenta e cinco por cento
do vencimento fixado para o cargo em comissão, ou das funções de direção, chefia e assessoramento e da gratificação de
atividade pelo desempenho de função, e mais a representação mensal.
Parágrafo único. O servidor investido em função gratificada (FG) ou de representação (GR), ou assemelhadas,
constantes do Anexo desta Lei, perceberá o valor do vencimento do cargo efetivo, acrescido da remuneração da função para a
qual foi designado.
...........
Art. 11. A vantagem de que trata esta Lei integra os proventos de aposentadoria e pensões.
11. Assim, ao analisar o tema, no âmbito do Acórdão 2.076/2005 – Plenário (Ministro-Revisor Valmir Campelo), este
Tribunal fixou entendimento de que seria assegurado na aposentadoria a vantagem decorrente da opção, prevista no art. 2º da
Lei nº 8.911/94, aos servidores que, até a data de 18 de janeiro de 1995, tenham satisfeito os pressupostos temporais
estabelecidos no art. 193 da Lei 8.112/90, ainda que sem os requisitos para aposentação em qualquer modalidade.
12. Tal Acórdão foi proferido em sede de Embargos de Declaração opostos ao Acórdão 589/2009 – Plenário (MinistroRelator Augusto Sherman) que, por sua vez, foi oriundo de Recurso de Reexame contra a Decisão 844/2001 – Plenário (MinistroRelator Walton Alencar Rodrigues).
13. Ao proferir tal entendimento no Acórdão 2.076/2005, este Tribunal baseou-se no conteúdo das Leis 8.112/1990,
8.911/1994 e 9.624/1998.
14. Todavia, após a publicação da Emenda Constitucional 20/1998, que inseriu o parágrafo segundo no art. 40 da
Constituição Federal, tal entendimento deixou de produzir efeitos:
“Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de
15/12/98)
....................
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§ 2º Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do
respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da
pensão”. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
15. Isso porque, a partir desse comando constitucional, foi estabelecido um limitador a ser observado por ocasião da
concessão de aposentadorias e pensões por morte, qual seja, a remuneração do servidor no cargo efetivo. Assim, nenhum
servidor poderá, por ocasião de sua aposentadoria, ter proventos superiores que a remuneração do seu cargo efetivo na
atividade.
16. Portanto, o alcance do entendimento exposto no Acórdão 2.076/2005 – TCU – Plenário se limita até o dia
16/12/1998, haja vista que, a incorporação da vantagem de opção aos proventos de aposentadoria ou pensões acarreta
descumprimento do art. 40, § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
17. Sobre o tema (art. 40, § 2º, da Constituição Federal), segue abaixo decisão do Supremo Tribunal Federal no âmbito
do Agravo Regimental 721.354/MG, cuja relatora foi a Ministra Ellen Gracie:
“Revisão de pensão por morte. Cumulação: previdenciária e acidentária. (...) O quantum da pensão por morte, nos
termos do art. 40, § 2º, § 7º e § 8º, não pode extrapolar a totalidade dos vencimentos da remuneração do servidor à época do
seu falecimento”.
[AI 721.354 AgR, rel. min. Ellen Gracie, j. 14-12-2010, 2ª T, DJE de 9-2-2011.]
18. Percebe-se que o comando do art. 40, § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional
20/1998, foi editado exatamente para dar efetividade ao sistema contributivo e solidário da Previdência Social, haja vista que
o servidor jamais poderia efetivar contribuição social de valor que não seria incorporado aos proventos de inatividade.
19. A incorporação aos proventos de aposentadoria ou pensão de qualquer vantagem (no caso concreto a vantagem de
opção), sem a respectiva contribuição previdenciária na ativa, contraria os princípios da solidariedade, da contributividade e
do equilíbrio financeiro e atuarial, todos insculpidos no caput do art. 40 da Constituição Federal.
20. Em virtude da instituição do princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, uma nova fase da Previdência Social foi
inaugurada, trazendo a necessidade de uma legislação que considere a necessidade de sustentabilidade financeira do sistema e
que permita a concessão de benefícios com uma estreita relação com os valores contribuídos.
21. O princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, assim, se constitui como um princípio que busca o equilíbrio das
contas da previdência social, sob o aspecto financeiro e atuarial, global e individual. É um princípio que busca garantir a
manutenção do sistema previdenciário, fazendo com que os benefícios devidos por lei sejam satisfeitos no presente e no futuro.
Utilizando, para isso, técnicas financeiras e atuariais que considerem fatores como a variação demográfica da população,
volume de contribuições e de benefícios em manutenção, períodos de contribuição de manutenção de benefícios, além de
diversos outros fatores que devam ser considerados para que haja esse equilíbrio.
22. O princípio foi inserido no texto da Lei Maior como mandamento a ser perseguido pelo legislador ordinário ou
interprete da norma e acompanhado de perto pelo organizador da Previdência Social. Não se trata de abstração especulativa
ou construção doutrinária; é comando dispositivo invocável quando das medidas que atentem contra sua determinação. Se
ignorado pelo administrador ou legislador ordinário, vale dizer, pelo aplicador da regra previdenciária, a providência tomada
reveste-se da classificação jurídica de inconstitucionalidade, sobrevindo os consectários inerentes.
23. A respeito do tema, segue abaixo entendimentos do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o tema:
“O princípio da solidariedade se presta a universalizar o âmbito de potenciais contribuintes, mitigando a referibilidade
que é própria das contribuições. Não se presta o referido postulado a legitimar distorções na base de cálculo das contribuições,
as quais, no intuito desmedido de arrecadar, acarretam o desvirtuamento da natureza retributiva que deve marcar os regimes
de previdência”.
[ARE 669.573 AgR, rel. min. Roberto Barroso, j. 4-8-2015, 1ª T, DJE de 26-8-2015.]
“O sistema público de previdência social é fundamentado no princípio da solidariedade (art. 3º, I, da CB/1988),
contribuindo os ativos para financiar os benefícios pagos aos inativos. Se todos, inclusive inativos e pensionistas, estão sujeitos
ao pagamento das contribuições, bem como aos aumentos de suas alíquotas, seria flagrante a afronta ao princípio da isonomia
se o legislador distinguisse, entre os beneficiários, alguns mais e outros menos privilegiados, eis que todos contribuem, conforme
as mesmas regras, para financiar o sistema. Se as alterações na legislação sobre custeio atingem a todos, indiscriminadamente,
já que as contribuições previdenciárias têm natureza tributária, não há que se estabelecer discriminação entre os beneficiários,
sob pena de violação do princípio constitucional da isonomia”.
[RE 450.855 AgR, rel. min. Eros Grau, j. 23-8-2005, 1ª T, DJ de 9-12-2005.]
“Impossibilidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias. A jurisprudência
do STF firmou-se no sentido de que somente as parcelas que podem ser incorporadas à remuneração do servidor para fins de
aposentadoria podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária”.
[AI 710.361 AgR, rel. min. Cármen Lúcia, j. 7-4-2009, 1ª T, DJE de 8-5-2009.]
= AI 712.880 AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 26-5-2009, 1ª T, DJE de 11-9-2009
Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 163 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso
extraordinário para determinar a restituição das parcelas não prescritas, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros
Teori Zavascki, Dias Toffoli (Presidente), Marco Aurélio e Gilmar Mendes. Em seguida, por maioria, fixou-se a seguinte tese:
“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público,
tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’”, vencido o Ministro
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Marco Aurélio. Não votou o Ministro Alexandre de Moraes, sucessor do Ministro Teori Zavascki. Ausente, justificadamente, o
Ministro Celso de Mello. Plenário, 11.10.2018.
RE 593.068/SC (Min. Relator Roberto Barroso)
24. Percebe-se que é entendimento pacífico do STF de que somente as parcelas que podem ser incorporadas à
remuneração do servidor para fins de aposentadoria podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária.
25. Com base nessa jurisprudência do STF, esta Unidade Técnica entende que a recíproca também é verdadeira, ou
seja, somente as parcelas que sofrem a incidência da contribuição previdenciária na atividade podem ser incorporadas à
remuneração do servidor para fins de aposentadoria e pensões.
26. Esta Corte de Contas já se pronunciou sobre essa matéria. O item 9.2.1. do Acórdão 1.286/2008-TCU-Plenário,
relator: Ministro Marcos Bemquerer, esclarece que:
“9.2.1. no regime contributivo previdenciário constitucional é vedado ao servidor público carrear para os proventos da
aposentadoria ou para a pensão por ele instituída parcela da remuneração sobre a qual não incidiu desconto previdenciário”;
27. Além disso, entende-se que está claro no voto do Ministro Benjamin Zymler, proferido no Acórdão 2.000/2017-TCUPlenário, de que é necessária a contribuição previdenciária, na ativa, de qualquer parcela que seja incorporável aos proventos
de aposentadorias e pensões.
28. Assim, entende-se que não se alinha ao atual comando constitucional a incorporação aos proventos de
aposentadorias e pensões de determinada parcela que não haja incidência de contribuição previdenciária na ativa, como é o
caso da vantagem de “opção” aqui tratada que sequer é paga aos servidores em atividade.
29. Corroborando com o comando constitucional, no âmbito do Acórdão 1.599/2019 – TCU – Plenário (Ministro-Relator
Benjamin Zymler), este Tribunal fixou entendimento de que era “vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da
Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão (“opção”), aos servidores que
implementaram os requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou
o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria”.
30. Diante disso, por se tratar de vantagem que proporciona um acréscimo aos proventos de aposentadoria em relação
à última remuneração contributiva da atividade, é indevida a incorporação da vantagem que trata o art. 193 da Lei 8.112/1990,
inclusive o pagamento parcial da função comissionada (“opção”) aos servidores que implementaram os requisitos de
aposentadoria após 16/12/1998, em face do disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela
Emenda Constitucional 20/1998.
Incorporação de quintos/décimos de função.
31. A possibilidade de incorporação da vantagem denominada “quintos” foi instituída com a Lei 6.732/1979.
32. Segundo o art. 2º dessa lei, o servidor no exercício de cargo em comissão ou função de confiança poderia incorporar,
a partir do sexto ano, 1/5 (um quinto) das vantagens correspondentes, a cada ano completo de exercício, até o limite de 5/5
(cinco quintos); isto é, até completar o décimo ano.
33. Objetivava-se evitar o decesso remuneratório do servidor ocupante de cargo ou função de confiança que viesse a
ser dispensado em momento futuro e que não fosse passar imediatamente à inatividade.
34. Uma vez que, até dezembro de 1979, os servidores em atividade que tivessem preenchido os requisitos temporais do
artigo 180 da Lei 1.711/1952 só poderiam contar com tal benefício quando se aposentassem.
35. Assim, se deixavam um cargo de confiança, após longos anos de exercício, e permaneciam em atividade, regressavam
à situação de origem, com a remuneração do cargo efetivo e nada mais.
36. Com o advento da Lei 8.112/1990, por meio do seu artigo 62, § 2º, introduziu novo disciplinamento ao assunto.
37. A incorporação passou a se dar na proporção de 1/5 (um quinto) a cada ano de exercício da função, até o limite de
cinco anos, sem a exigência do período de carência de cinco anos.
38. Os critérios para incorporação dessa vantagem foram definidos mais claramente com a publicação da Lei
8.911/1994, que assim dispôs:
“Art. 3. Para efeito do disposto no § 2º do art. 62 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, o servidor investido em
função de direção, chefia e assessoramento, ou cargo em comissão, previsto nesta Lei, incorporará à sua remuneração a
importância equivalente à fração de um quinto da gratificação do cargo ou função para o qual foi designado ou nomeado, a
cada doze meses de efetivo exercício, até o limite de cinco quintos.
§ 1º Entende-se como gratificação a ser incorporada à remuneração do servidor a parcela referente à representação e
a gratificação de atividade pelo desempenho de função, quando se tratar de cargo em comissão ou função de direção, chefia e
assessoramento dos Grupos: Direção e Assessoramento Superiores - DAS e Cargo de Direção - CD.
§ 2º Quando se tratar de gratificação correspondente às funções de direção, chefia e assessoramento do Grupo - FG e
GR, a parcela a ser incorporada incidirá sobre o total desta remuneração.
§ 3º Quando mais de um cargo em comissão ou função de direção, chefia e assessoramento houver sido exercidos no
período de doze meses, a parcela a ser incorporada terá como base de cálculo a exercida por maior tempo.
§ 4º Ocorrendo o exercício de cargo em comissão ou de função de direção, chefia ou assessoramento de nível mais
elevado, por período de doze meses, após a incorporação dos cinco quintos, poderá haver a atualização progressiva das
parcelas já incorporadas, observado o disposto no parágrafo anterior”.
39. Entretanto, essa vantagem foi extinta e restabelecida por diversas vezes, como demonstra o breve histórico abaixo
apresentado.
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40. A Medida Provisória - MP 831/1995 extinguiu a vantagem dos quintos, tendo sido reeditada exaustivamente até a
MP 1.160/1995, que a restabeleceu, porém sob a forma de décimos.
41. Em 10/11/1997, foi editada a MP 1.595-14, que – convertida na Lei 9.527/1997 – extinguiu novamente a
incorporação e a transformou em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI).
42. Em 8/4/1998, a MP 1.160/1995 foi convertida na Lei 9.624/1998. Essa lei não revogou a Lei 9.527/1997, apenas
limitou temporalmente a incorporação da referida vantagem entre 19/1/1995 até a data da sua publicação, do tempo residual
de exercício de funções comissionadas não empregado até 10/11/1997.
43. No entanto, essa vantagem sempre esteve cercada de controvérsia. Ainda, em 4/9/2001, foi editada a MP 2.22545/2001, que acresceu à Lei 8.112/1990 o artigo 62-A, transformando os quintos/décimos em VPNI, com a seguinte redação:
“Art. 62-A. Fica transformada em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI a incorporação da retribuição
pelo exercício de função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de Natureza Especial a
que se referem os arts. 3º e 10 da Lei no 8.911, de 11 de julho de 1994, e o art. 3º da Lei no 9.624, de 2 de abril de 1998.
Parágrafo único. A VPNI de que trata o caput deste artigo somente estará sujeita às revisões gerais de remuneração dos
servidores públicos federais”.
44. Com o advento desta Medida Provisória, surgiram entendimentos divergentes. Por um lado, achava-se que seria
devida a incorporação de parcelas da vantagem até 8/4/1998 (data de publicação da Lei 9.624/1998). Por outro, entendia-se
que a MP 2.225-45/2001 havia estendido o direito à incorporação da vantagem até a data de sua publicação.
45. No âmbito deste Tribunal, foi editado o Acórdão 2.248/2005 – TCU – Plenário (Ministro-Relator Lincoln Magalhães
da Rocha) que fixou os seguintes critérios para incorporação de quintos e décimos:
“9.2. alterar a redação do subitem 9.2 do Acórdão 931/2003 – Plenário para: “firmar entendimento de que é devida a
incorporação de parcelas de quintos, com fundamento no artigo 3º da MP 2.225-45/2001, observando-se os critérios contidos
na redação original dos artigos 3º e 10 da Lei 8.911/94, no período compreendido entre 09/04/98 e 04/09/2001, data da edição
da referida medida provisória, sendo a partir de então todas as parcelas incorporadas, inclusive a prevista no artigo 3º da Lei
9.624/98, transformadas em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, admitindo-se, ainda, o cômputo do tempo
residual porventura existente em 10/11/1997, desde que não empregado em qualquer incorporação, para concessão da primeira
ou de mais uma parcela de quintos na data específica em que for completado o interstício de doze meses, ficando, também, essa
derradeira incorporação transformada em VPNI, nos termos do subitem 8.1.2 da Decisão 925/1999 – Plenário.
46. Contrariando jurisprudência deste Tribunal, em 18/3/2015, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao apreciar o
Recurso Extraordinário (RE) 638.115/Ceará (Ministro-Relator Gilmar Mendes), que teve repercussão geral, fixou a seguinte
tese: “Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada
no período de 8/4/1998 a 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal”.
47. Todavia, ao tomar essa decisão, o STF modulou os seus efeitos para dispensar a devolução dos valores recebidos
indevidamente de boa-fé até a data do julgamento, cessada a ultra-atividade de incorporações em qualquer hipótese.
48. Em razão dessa decisão do STF, o supramencionado Acórdão TCU 2.248/2005 – Plenário teve sua
inconstitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Mandado de Segurança 25.763/DF.
49. Assim, depois da decisão do Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE 638.115/CE, este Tribunal adequou sua
jurisprudência e adotou a tese defendida na Decisão 925/1999-Plenário (Ministro-Relator Walton Alencar) e Acórdãos
731/2003-Plenário e 732/2003-Plenário (ambos de Relatoria do Ministro Guilherme Palmeira), de que a incorporação ou
atualização da vantagem de quintos, transformada em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI pelo art. 62-A da
Lei 8.112/1990, somente era devida até o dia 8/4/1998, conforme previsto no art. 3º da Lei 9.624/1998.
50. Ademais, nos termos do Acórdão 5.455/2018 - 2ª Câmara (Ministro-Relator José Mucio Monteiro), eventual tempo
residual existente em 10/11/1997, não empregado para a concessão de quintos, pode ser utilizado para incorporação de apenas
um décimo, nos termos do art. 5º da Lei 9.624/1998, com termo final, a qualquer tempo, na data em que o servidor completar o
interstício de doze meses, de acordo com a sistemática definida na redação original do art. 3º da Lei 8.911/1994, com posterior
transformação em VPNI.
51. Sabe-se que o supramencionado RE 638.115/CE ainda não transitou em julgado, haja vista que há Embargos de
Declaração pendentes de julgamento, onde se questiona o alcance da tese proferida em relação às decisões judiciais transitadas
em julgado antes do pronunciamento do STF e as decisões administrativas proferidas há mais de cinco anos nos termos do art.
54 da Lei 9.784/1999.
52. Todavia, o efeito suspensivo dado ao RE 638.115/CE, que no momento aguarda julgamento de Embargos de
Declaração, não apresenta óbice ao julgamento pela ilegalidade da aposentadoria em apreço, sendo certo que a jurisprudência
desta Corte de Contas supramencionada tem se firmado uniformemente pela impossibilidade de incorporação de quintos após
8/4/1998, data da edição da Lei 9.624/1998. Nesse sentido foi o Acórdão 2.021/2019-TCU-2ª Câmara (Ministro-Relator Aroldo
Cedraz).
53. Passa-se, a partir desse momento, à análise do ato em destaque:
53.1 No que diz respeito à vantagem de quintos, entende-se que sua concessão foi indevida, uma vez que há parcelas
incorporadas em razão da utilização de funções comissionadas após o advento da Lei 9.624/1998.
53.2 Sobre a vantagem de “opção”, entende-se que sua concessão também foi indevida, visto que proporcionou um
acréscimo aos proventos de aposentadoria em relação a última remuneração contributiva da atividade, resultando em
descumprimento do disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional
20/1998.
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54. Nada obstante, deve-se dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, nos termos do
Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal.
55. Por fim, vale destacar que o aludido ato deu entrada neste Tribunal há menos de cinco anos, não sendo aplicável,
portanto, o procedimento de contraditório e ampla defesa determinado pelo Acórdão 587/2011-TCU-Plenário.
CONCLUSÃO
56. A abrangência e a profundidade das verificações levadas a efeito fundamentam convicção de que o ato de
aposentadoria deve ser apreciado pela ilegalidade pelos seguintes motivos:
a) pagamento da vantagem de opção que trata o art. 2º da Lei 8.911/1994 (c/c art. 18, da Lei 11.416/2006), o que
proporcionou um acréscimo aos proventos de aposentadoria em relação a última remuneração contributiva da atividade,
resultando em descumprimento do disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda
Constitucional 20/1998;
b) pagamento da vantagem de quintos em razão de parcelas incorporadas pelo exercício de funções comissionadas
após o advento da Lei 9.624/1998.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
57. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei
8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, propõe-se:
a) considerar ilegal e negar o registro do ato constante do presente processo.
b) dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106
da Súmula de Jurisprudência do TCU;
c) determinar à Unidade Jurisdicionada que:
c.1) abstenha de realizar pagamentos para o ato ora apreciado pela ilegalidade, no prazo 15 (quinze) dias, contados a
partir da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos
do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU;
c.2) emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias, após corrigidas as
falhas que ensejaram na ilegalidade do ato;
c.3) comunique o interessado do teor desta decisão, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição
de eventuais recursos não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os
recursos não sejam providos;
c.4) no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que o
interessado está ciente do julgamento deste Tribunal.”
2. O Ministério Público junto a esta Corte de Contas manifestou-se de acordo com a proposta formulada pela unidade
técnica.
É o Relatório.
VOTO
Em julgamento, ato inicial de aposentadoria emitido no âmbito da Justiça Federal de 1º e 2º graus da 1ª Região/DF em
favor do Sr. Onesio Guilhermino da Cruz, ex-ocupante do cargo de técnico judiciário.
2. Instruindo o feito, a Secretaria de Fiscalização de Pessoal - Sefip manifesta-se pela negativa de registro do ato em face
das seguintes irregularidades identificadas na composição dos proventos:
a) inclusão de parcela alusiva à “opção” de que trata o art. 2º da Lei 8.911/1994 (c/c o art. 18 da Lei 11.416/2006), em
desrespeito ao disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal;
b) incorporação de “quintos” pelo exercício de funções comissionadas em período posterior ao advento da Lei
9.624/1998.
3. O Ministério Público, em cota simples, põe-se de acordo com a proposta da unidade técnica.
4. Acompanho as conclusões dos pareceres, por seus fundamentos.
5. De fato, como anotou a unidade técnica, em 2015, quando emitido o título de aposentação em análise, há muito se
encontrava em vigor a regra fixada no art. 40, § 2º, da Carta Constitucional, na redação dada pelas Emendas Constitucionais
20/1998 e 41/2003, a saber:
“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante
contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem
o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. [Redação dada pela Emenda Constitucional 41]
............................................................................................................................................
§ 2º Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do
respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão
[Redação dada pela Emenda Constitucional 20]” (grifos acrescidos).
6. Ora, a inclusão da “opção” no benefício – parcela sobre a qual não incide contribuição previdenciária, diga-se de
passagem – eleva os proventos do ex-servidor a um patamar superior ao da remuneração que lhe era devida na atividade, pelo
exercício de seu cargo efetivo, hipótese expressamente vedada pelo comando constitucional.
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7. Essa mesma questão, a propósito, motivou no âmbito desta Corte a prolação do Acórdão 1.599/2019-Plenário,
oportunidade em que o Tribunal houve por bem (item 9.4):
“firmar entendimento de que é vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive o
pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão (‘opção’), aos servidores que implementaram os requisitos de
aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou o valor dos proventos à
remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria”.
8. Relativamente à incorporação de funções, informam os autos que o Sr. Onesio Guilhermino da Cruz teve incluídos em
seus rendimentos 1/5 da função comissionada de código FC-4 e 4/5 da função comissionada de código FC-5, sendo que parte
dessa última parcela foi incorporada após a definitiva extinção do instituto, ocorrida em 8/4/1998, com a publicação da Lei
9.624/1998.
9. Sobre a matéria, o entendimento fixado em regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (STF) é no
sentido de que “ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função
comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal” (Tema 395, RE 638.115).
10. Esse posicionamento, todavia, ainda sofrerá modulação de efeitos, consoante noticiado no Diário Oficial de Justiça
232, de 24/10/2019.
11. Nessas circunstâncias, na linha da jurisprudência mais recente desta Corte (cf. Acórdãos 11.875/2019-1ª Câmara e
2.793/2019-Plenário, entre outros), cumpre assentar a negativa de registro do ato em análise apenas no pagamento indevido da
“opção”, devendo a questão referente aos “quintos” ser acompanhada junto ao STF e reavaliada em momento oportuno.
Ante o exposto, VOTO por que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 458/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 030.737/2019-2.
2. Grupo I – Classe de Assunto: V - Aposentadoria
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Onesio Guilhermino da Cruz (140.341.906-04).
4. Órgão/Entidade: Justiça Federal de 1º e 2º Graus da 1ª Região/DF
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato inicial de aposentadoria emitido no âmbito da Justiça Federal
de 1º e 2º Graus da 1ª Região/DF em favor do Sr. Onesio Guilhermino da Cruz,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões
expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1º, inciso V, 39, inciso II, e 45
da Lei 8.443/1992, em:
9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria do Sr. Onesio Guilhermino da Cruz (140.341.906-04), recusando seu registro;
9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pela interessada, consoante o Enunciado
106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal;
9.3. determinar à Justiça Federal de 1º e 2º Graus da 1ª Região/DF que:
9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes
do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71,
inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte;
9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da
interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a
notificação;
9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que o interessado teve ciência
desta deliberação;
9.3.4. acompanhe, junto ao Supremo Tribunal Federal, a tramitação do Recurso Extraordinário 638.115 e, sobrevindo
decisão definitiva envolvendo a modulação de efeitos da tese de repercussão geral fixada naqueles autos, adote as providências
pertinentes com relação aos “quintos” integrados à remuneração do Sr. Onesio Guilhermino da Cruz (140.341.906-04) pelo
exercício da função comissionada FC-5 posteriormente a 8/4/1998;
9.4. determinar à Sefip que:
9.4.1. esclareça à unidade de origem, com supedâneo no art. 262, § 2º, do Regimento Interno, que a concessão considerada
ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novo ato concessório, escoimado da
irregularidade apontada nestes autos;
9.4.2. monitore o cumprimento das medidas indicadas no subitem 9.3 acima.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
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11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0458-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler (Relator), Bruno Dantas e Vital do
Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.

GRUPO I – CLASSE V – Primeira Câmara
TC 030.795/2019-2
Natureza(s): Aposentadoria
Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 3ª Região
Interessado: Auxiliadora da Silva Baldoino (225.612.501-72)
Representação legal: não há
SUMÁRIO: PESSOAL. APOSENTADORIA. PAGAMENTO DE VANTAGEM DECORRENTE DO EXERCÍCIO DE
FUNÇÃO DE CONFIANÇA APÓS O ADVENTO DA EC 20/1998, QUE LIMITOU O PAGAMENTO DE PROVENTOS À
REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO NO QUAL SE DEU A APOSENTADORIA. ILEGALIDADE E NEGATIVA DE
REGISTRO. DISPENSA DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RECEBIDOS DE BOA-FÉ.
DETERMINAÇÕES.

RELATÓRIO
Adoto como relatório a bem-lançada instrução a cargo da Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) com a qual
manifestou sua anuência o representante do Ministério Público de Contas (MPTCU):
“INTRODUÇÃO
1. Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de AUXILIADORA DA SILVA BALDOINO (CPF: 225.612.501-72)
no cargo de Analista Judiciário do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, submetido, para fins de registro, à apreciação do
Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal.
2. O ato foi cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema SISAC, na forma da Instrução Normativa
TCU 55/2007.
EXAME TÉCNICO
3. A aposentadoria se deu na modalidade voluntária, com proventos integrais, calculados com base na última
remuneração do cargo em que se deu a aposentadoria, com fundamento no art. 3º da Emenda Constitucional 47/2005.
4. De acordo com as informações do ato concessório, verifica-se que a interessada implementou os requisitos para se
aposentar, visto que possuía idade, tempo de contribuição, de serviço público, de carreira e de cargo requeridos pelo
fundamento concessório.
5. Detectou-se a concessão da vantagem de opção que trata o art. 2º da Lei 8.911/1994 (c/c art. 18 da Lei 11.416/2006),
e a vantagem de quintos/décimos, transformada em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, pelo artigo 62-A da
Lei 8.112/1990 que passaremos a discorrer abaixo.
Incorporação de opção de função.
6. A possibilidade de carrear para a aposentadoria as vantagens da comissão ou função gratificada adveio com a Lei
1.711/1952, que assim estabelecia em seu art. 180:
‘Art. 180. O funcionário que contar mais de 35 anos de serviço público será aposentado:
a) com as vantagens da comissão ou função gratificada em cujo exercício se achar, desde que o exercício abranja, sem
interrupção, os cinco anos anteriores;
b) com idênticas vantagens, desde que o exercício do cargo em comissão ou da função gratificada tenha compreendido
um período de dez anos, consecutivos ou não, mesmo que, ao aposentar-se, o funcionário já esteja fora daquele exercício’.
7. Tal previsão também estava no art. 193 da Lei 8.112/1990:
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‘Art. 193. O servidor que tiver exercido função de direção, chefia, assessoramento, assistência ou cargo em comissão,
por período de 5 (cinco) anos consecutivos, ou 10 (dez) anos interpolados, poderá aposentar-se com a gratificação da função
ou remuneração do cargo em comissão, de maior valor, desde que exercido por um período mínimo de 2 (dois) anos.
§ 1° Quando o exercício da função ou cargo em comissão de maior valor não corresponder ao período de 2 (dois) anos,
será incorporada a gratificação ou remuneração da função ou cargo em comissão imediatamente inferior dentre os exercidos.
§ 2° A aplicação do disposto neste artigo exclui as vantagens previstas no art. 192, bem como a incorporação de que
trata o art. 62, ressalvado o direito de opção’.
8. Esse regramento vigorou até o dia 18 de janeiro de 1995, quando foi editado a Medida Provisória 831 que, depois de
diversas reedições, foi convertida na Lei 9.527/1997.
9. A Lei 9.624/1998 também tratou de disciplinar a data limite para a concessão da vantagem do art. 193 da Lei
8.112/1990:
‘Art. 7º É assegurado o direito à vantagem de que trata a art. 193 da Lei nº 8.112, de 1990, aos servidores que, até 19
de janeiro de 1995, tenham completado todos os requisitos para obtenção de aposentadoria dentro das normas até então
vigentes.
Parágrafo único. A aplicação do disposto no caput exclui a incorporação a que se referia o art. 62 e as vantagens
previstas no art. 192 da Lei nº 8.112, de 1990’.
10. Já a possibilidade de carrear para a aposentadoria a vantagem de ‘opção’ adveio com a edição da Lei 8.911/1994,
que assim estabelecia:
‘Art. 2º É facultado ao servidor investido em cargo em comissão ou função de direção, chefia e assessoramento, previstos
nesta Lei, optar pela remuneração correspondente ao vencimento de seu cargo efetivo, acrescido de cinqüenta e cinco por cento
do vencimento fixado para o cargo em comissão, ou das funções de direção, chefia e assessoramento e da gratificação de
atividade pelo desempenho de função, e mais a representação mensal.
Parágrafo único. O servidor investido em função gratificada (FG) ou de representação (GR), ou assemelhadas,
constantes do Anexo desta Lei, perceberá o valor do vencimento do cargo efetivo, acrescido da remuneração da função para a
qual foi designado.
...........
Art. 11. A vantagem de que trata esta Lei integra os proventos de aposentadoria e pensões.
11. Assim, ao analisar o tema, no âmbito do Acórdão 2.076/2005 – Plenário (Ministro Revisor Valmir Campelo), este
Tribunal fixou entendimento de que seria assegurado na aposentadoria a vantagem decorrente da opção, prevista no art. 2º da
Lei nº 8.911/94, aos servidores que, até a data de 18 de janeiro de 1995, tenham satisfeito os pressupostos temporais
estabelecidos no art. 193 da Lei 8.112/90, ainda que sem os requisitos para aposentação em qualquer modalidade.
12. Tal Acórdão foi proferido em sede de Embargos de Declaração opostos ao Acórdão 589/2009 – Plenário (MinistroRelator Augusto Sherman) que, por sua vez, foi oriundo de Recurso de Reexame contra a Decisão 844/2001 – Plenário (MinistroRelator Walton Alencar Rodrigues).
13. Ao proferir tal entendimento no Acórdão 2.076/2005, este Tribunal baseou-se no conteúdo das Leis 8.112/1990,
8.911/1994 e 9.624/1998.
14. Todavia, após a publicação da Emenda Constitucional 20/1998, que inseriu o parágrafo segundo no art. 40 da
Constituição Federal, tal entendimento deixou de produzir efeitos:
‘Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de
15/12/98)
....................
§ 2º Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do
respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da
pensão’. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
15. Isso porque, a partir desse comando constitucional, foi estabelecido um limitador a ser observado por ocasião da
concessão de aposentadorias e pensões por morte, qual seja, a remuneração do servidor no cargo efetivo. Assim, nenhum
servidor poderá, por ocasião de sua aposentadoria, ter proventos superiores que a remuneração do seu cargo efetivo na
atividade.
16. Portanto, o alcance do entendimento exposto no Acórdão 2.076/2005 – TCU – Plenário se limita até o dia
16/12/1998, haja vista que, a incorporação da vantagem de opção aos proventos de aposentadoria ou pensões acarreta
descumprimento do art. 40, § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
17. Sobre o tema (art. 40, § 2º, da Constituição Federal), segue abaixo decisão do Supremo Tribunal Federal no âmbito
do Agravo Regimental 721.354/MG, cuja relatora foi a Ministra Ellen Gracie:
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‘Revisão de pensão por morte. Cumulação: previdenciária e acidentária. (...) O quantum da pensão por morte, nos
termos do art. 40, § 2º, § 7º e § 8º, não pode extrapolar a totalidade dos vencimentos da remuneração do servidor à época do
seu falecimento’.
[AI 721.354 AgR, rel. min. Ellen Gracie, j. 14-12-2010, 2ª T, DJE de 9-2-2011.]
18. Percebe-se que o comando do art. 40, § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional
20/1998, foi editado exatamente para dar efetividade ao sistema contributivo e solidário da Previdência Social, haja vista que
o servidor jamais poderia efetivar contribuição social de valor que não seria incorporado aos proventos de inatividade.
19. A incorporação aos proventos de aposentadoria ou pensão de qualquer vantagem (no caso concreto a vantagem de
opção), sem a respectiva contribuição previdenciária na ativa, contraria os princípios da solidariedade, da contributividade e
do equilíbrio financeiro e atuarial, todos insculpidos no caput do art. 40 da Constituição Federal.
20. Em virtude da instituição do princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, uma nova fase da Previdência Social foi
inaugurada, trazendo a necessidade de uma legislação que considere a necessidade de sustentabilidade financeira do sistema e
que permita a concessão de benefícios com uma estreita relação com os valores contribuídos.
21. O princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, assim, se constitui como um princípio que busca o equilíbrio das
contas da previdência social, sob o aspecto financeiro e atuarial, global e individual. É um princípio que busca garantir a
manutenção do sistema previdenciário, fazendo com que os benefícios devidos por lei sejam satisfeitos no presente e no futuro.
Utilizando, para isso, técnicas financeiras e atuariais que considerem fatores como a variação demográfica da população,
volume de contribuições e de benefícios em manutenção, períodos de contribuição de manutenção de benefícios, além de
diversos outros fatores que devam ser considerados para que haja esse equilíbrio.
22. O princípio foi inserido no texto da Lei Maior como mandamento a ser perseguido pelo legislador ordinário ou
interprete da norma e acompanhado de perto pelo organizador da Previdência Social. Não se trata de abstração especulativa
ou construção doutrinária; é comando dispositivo invocável quando das medidas que atentem contra sua determinação. Se
ignorado pelo administrador ou legislador ordinário, vale dizer, pelo aplicador da regra previdenciária, a providência tomada
reveste-se da classificação jurídica de inconstitucionalidade, sobrevindo os consectários inerentes.
23. A respeito do tema, segue abaixo entendimentos do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o tema:
‘O princípio da solidariedade se presta a universalizar o âmbito de potenciais contribuintes, mitigando a referibilidade
que é própria das contribuições. Não se presta o referido postulado a legitimar distorções na base de cálculo das contribuições,
as quais, no intuito desmedido de arrecadar, acarretam o desvirtuamento da natureza retributiva que deve marcar os regimes
de previdência’.
[ARE 669.573 AgR, rel. min. Roberto Barroso, j. 4-8-2015, 1ª T, DJE de 26-8-2015.]
‘O sistema público de previdência social é fundamentado no princípio da solidariedade (art. 3º, I, da CB/1988),
contribuindo os ativos para financiar os benefícios pagos aos inativos. Se todos, inclusive inativos e pensionistas, estão sujeitos
ao pagamento das contribuições, bem como aos aumentos de suas alíquotas, seria flagrante a afronta ao princípio da isonomia
se o legislador distinguisse, entre os beneficiários, alguns mais e outros menos privilegiados, eis que todos contribuem, conforme
as mesmas regras, para financiar o sistema. Se as alterações na legislação sobre custeio atingem a todos, indiscriminadamente,
já que as contribuições previdenciárias têm natureza tributária, não há que se estabelecer discriminação entre os beneficiários,
sob pena de violação do princípio constitucional da isonomia’.
[RE 450.855 AgR, rel. min. Eros Grau, j. 23-8-2005, 1ª T, DJ de 9-12-2005.]
‘Impossibilidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias. A jurisprudência
do STF firmou-se no sentido de que somente as parcelas que podem ser incorporadas à remuneração do servidor para fins de
aposentadoria podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária’.
[AI 710.361 AgR, rel. min. Cármen Lúcia, j. 7-4-2009, 1ª T, DJE de 8-5-2009.]
= AI 712.880 AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 26-5-2009, 1ª T, DJE de 11-9-2009
Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 163 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso
extraordinário para determinar a restituição das parcelas não prescritas, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros
Teori Zavascki, Dias Toffoli (Presidente), Marco Aurélio e Gilmar Mendes. Em seguida, por maioria, fixou-se a seguinte tese:
‘Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais
como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’’, vencido o Ministro Marco
Aurélio. Não votou o Ministro Alexandre de Moraes, sucessor do Ministro Teori Zavascki. Ausente, justificadamente, o Ministro
Celso de Mello. Plenário, 11.10.2018.
RE 593.068/SC (Min. Relator Roberto Barroso)
24. Percebe-se que é entendimento pacífico do STF de que somente as parcelas que podem ser incorporadas à
remuneração do servidor para fins de aposentadoria podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária.
25. Com base nessa jurisprudência do STF, esta Unidade Técnica entende que a recíproca também é verdadeira, ou
seja, somente as parcelas que sofrem a incidência da contribuição previdenciária na atividade podem ser incorporadas à
remuneração do servidor para fins de aposentadoria e pensões.
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26. Esta Corte de Contas já se pronunciou sobre essa matéria. O item 9.2.1. do Acórdão 1.286/2008-TCU-Plenário,
relator: Ministro Marcos Bemquerer, esclarece que:
‘9.2.1. no regime contributivo previdenciário constitucional é vedado ao servidor público carrear para os proventos da
aposentadoria ou para a pensão por ele instituída parcela da remuneração sobre a qual não incidiu desconto previdenciário’;
27. Além disso, entende-se que está claro no voto do Ministro Benjamin Zymler, proferido no Acórdão 2.000/2017-TCUPlenário, de que é necessária a contribuição previdenciária, na ativa, de qualquer parcela que seja incorporável aos proventos
de aposentadorias e pensões.
28. Assim, entende-se que não se alinha ao atual comando constitucional a incorporação aos proventos de
aposentadorias e pensões de determinada parcela que não haja incidência de contribuição previdenciária na ativa, como é o
caso da vantagem de ‘opção’ aqui tratada que sequer é paga aos servidores em atividade.
29. Corroborando com o comando constitucional, no âmbito do Acórdão 1.599/2019 – TCU – Plenário (Ministro-Relator
Benjamin Zymler), este Tribunal fixou entendimento de que era ‘vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei
8.112/1990, inclusive o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão (‘opção’), aos servidores que implementaram
os requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou o valor dos
proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria’.
30. Diante disso, por se tratar de vantagem que proporciona um acréscimo aos proventos de aposentadoria em relação
à última remuneração contributiva da atividade, é indevida a incorporação da vantagem que trata o art. 193 da Lei 8.112/1990,
inclusive o pagamento parcial da função comissionada (‘opção’) aos servidores que implementaram os requisitos de
aposentadoria após 16/12/1998, em face do disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela
Emenda Constitucional 20/1998.
Incorporação de quintos/décimos de função.
31. Sobre a vantagem de quintos, a jurisprudência deste Tribunal consubstanciada na Decisão 925/1999-Plenário
(Ministro-Relator Walton Alencar) e Acórdãos 731/2003-Plenário e 732/2003-Plenário (ambos de Relatoria do Ministro
Guilherme Palmeira), que se alinha à decisão do Supremo Tribunal Federal - STF no âmbito do Recurso Extraordinário
638.115/CE (Relator Ministro Gilmar Mendes), admite a incorporação ou atualização da vantagem de quintos, transformada
em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI pelo art. 62-A da Lei 8.112/1990, somente até o dia 8/4/1998, conforme
previsto no art. 3º da Lei 9.624/1998.
32. Ademais, nos termos do Acórdão 5.455/2018 - 2ª Câmara (Ministro-Relator José Mucio Monteiro), eventual tempo
residual existente em 10/11/1997, não empregado para a concessão de quintos, pode ser utilizado para incorporação de apenas
um décimo, nos termos do art. 5º da Lei 9.624/1998, com termo final, a qualquer tempo, na data em que o servidor completar o
interstício de doze meses, de acordo com a sistemática definida na redação original do art. 3º da Lei 8.911/1994, com posterior
transformação em VPNI.
33. Passa-se, a partir desse momento, à análise do ato em destaque:
33.1 A concessão da vantagem de ‘quintos’ ou ‘décimos’ está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal.
33.2 Sobre a vantagem de ‘opção’, entende-se que sua concessão foi indevida, visto que proporcionou um acréscimo
aos proventos de aposentadoria em relação a última remuneração contributiva da atividade, resultando em descumprimento do
disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
34. Nada obstante, deve-se dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, nos termos do
Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal.
35. Por fim, vale destacar que o aludido ato deu entrada neste Tribunal há menos de cinco anos, não sendo aplicável,
portanto, o procedimento de contraditório e ampla defesa determinado pelo Acórdão 587/2011-TCU-Plenário.
CONCLUSÃO
36. A abrangência e a profundidade das verificações levadas a efeito fundamentam convicção de que o ato de
aposentadoria deve ser apreciado pela ilegalidade, em razão de conter o pagamento da vantagem de opção que trata o art. 2º
da Lei 8.911/1994 (c/c art. 18 da Lei 11.416/2006), o que proporcionou um acréscimo aos proventos de aposentadoria em
relação a última remuneração contributiva da atividade, resultando em descumprimento do disposto no art. 40, caput e § 2º, da
Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
37. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1 o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei
8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, propõe-se:
a) considerar ilegal e negar o registro do ato constante do presente processo.
b) dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106
da Súmula de Jurisprudência do TCU;
c) determinar à Unidade Jurisdicionada que:
c.1) abstenha de realizar pagamentos para o ato ora apreciado pela ilegalidade, no prazo 15 (quinze) dias, contados a
partir da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos
do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU;
c.2) emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias, após corrigida a
falha que ensejou na ilegalidade do ato;
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c.3) comunique a interessada do teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição
de eventuais recursos não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os
recursos não sejam providos;
c.4) no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a
interessada está ciente do julgamento deste Tribunal.”
É o relatório.
VOTO
Examina-se nesta oportunidade a aposentadoria da servidora do Tribunal Regional Federal da 3ª Região Auxiliadora da
Silva Baldoino, no cargo de Analista Judiciário, com vigência em 17/7/2015.
2. O benefício teve como fundamento o art. 3º da EC 47/2005.
3. Os pareceres foram pela ilegalidade da concessão em razão do pagamento da vantagem conhecida como “opção”, que
vem a ser uma parcela da remuneração da função de confiança, paga àquele servidor efetivo que, quando do exercício da função,
opta pela remuneração do cargo efetivo.
4. Com efeito, assiste razão aos pareceres.
5. O § 2º do art. 40 da Constituição Federal, com a redação conferida pela EC 20/1998, limita os proventos ao valor da
remuneração do cargo efetivo desde 16/12/1998, ao passo que a servidora somente implementou os requisitos de aposentação
em 2014.
6. Ademais, sendo a vantagem em tela decorrente do exercício de função de confiança, sobre ela não incide contribuição
previdenciária, outro motivo pelo qual não pode integrar os proventos de aposentadoria, sob pena de violar o princípio
contributivo.
7. Nessa seara, o Acórdão 1599/2019-Plenário, subitem 9.4, firmou entendimento no sentido de que “é vedado o
pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento parcial da remuneração do cargo em
comissão (“opção”), aos servidores que implementaram os requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação
da Emenda Constitucional 20, que limitou o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a
aposentadoria.”
8. Reconheço que o Acórdão 2076/2005-Plenário firmou entendimento de que estaria assegurado o pagamento dessa
vantagem nos proventos de aposentadoria para todos que houvessem implementado os requisitos do art. 193 da Lei 8.112/1990
até 18/1/1995 (cinco anos de exercício da função sem interrupção ou dez anos, se interpolado), independentemente da
implementação dos requisitos de aposentadoria. Contudo, a citada deliberação não examinou a matéria sob o prisma dessa
alteração constitucional, absolutamente expressa quanto à vedação de se deferir benefício com proventos superiores à
remuneração do cargo efetivo.
Diante do exposto, acolho os pareceres, inclusive no tocante à dispensa de devolução dos valores indevidamente recebidos
de boa-fé pela interessada, e VOTO por que o Tribunal adote a deliberação que ora submeto a este colegiado.

ACÓRDÃO Nº 459/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 030.795/2019-2.
2. Grupo I – Classe de Assunto: V - Aposentadoria
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Auxiliadora da Silva Baldoino (225.612.501-72).
4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 3ª Região.
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidora do Tribunal Regional Federal da 3ª
Região,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões
expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III, e na Lei 8.443/1992, arts. 1º, V, e 39, II, em:
9.1. considerar ilegal a aposentadoria concedida à sra. Auxiliadora da Silva Baldoino e negar registro ao respectivo ato;
9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de
Jurisprudência desta Corte;
9.3. determinar ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região que adote as seguintes providências, sob pena de
responsabilidade solidária da autoridade omissa:
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9.3.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada no prazo de quinze dias e faça juntar o comprovante de
notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes;
9.3.2. faça cessar os pagamentos com base no ato ora impugnado no prazo de quinze dias.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0459-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler (Relator), Bruno Dantas e Vital do
Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.

GRUPO I – CLASSE V – Primeira Câmara
TC 031.192/2019-0
Natureza(s): Aposentadoria
Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região/RS
Interessado: Lisiane Alanis Steinbach (389.102.410-04)
Representação legal: não há
SUMÁRIO: PESSOAL. APOSENTADORIA. PAGAMENTO DE VANTAGEM RELATIVA AO EXERCÍCIO DE
FUNÇÃO DE CONFIANÇA NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA APÓS O ADVENTO DA EC 20/1998.
IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE E NEGATIVA DE REGISTRO. ENUNCIADO 106. DETERMINAÇÕES.
RELATÓRIO
Adoto como relatório a instrução a cargo da Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip), com a qual manifestou sua
anuência o representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU):
“INTRODUÇÃO
1. Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de LISIANE ALANIS STEINBACH (CPF: 389.102.410-04) no cargo
de Técnico Judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região/RS, submetido, para fins de registro, à apreciação do
Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal.
2. O ato foi cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema SISAC, na forma da Instrução Normativa
TCU 55/2007.
EXAME TÉCNICO
3. A aposentadoria se deu na modalidade voluntária, com proventos integrais, calculados com base na última
remuneração do cargo em que se deu a aposentadoria, com fundamento no art. 3º da Emenda Constitucional 47/2005.
4. De acordo com as informações do ato concessório, verifica-se que a interessada implementou os requisitos para se
aposentar, visto que possuía idade, tempo de contribuição, de serviço público, de carreira e de cargo requeridos pelo
fundamento concessório.
5. Detectou-se a concessão da vantagem de opção que trata o art. 2º da Lei 8.911/1994 (c/c art. 18 da Lei 11.416/2006),
e a vantagem de quintos/décimos, transformada em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, pelo artigo 62-A da
Lei 8.112/1990 que passaremos a discorrer abaixo.
Incorporação de opção de função.
6. A possibilidade de carrear para a aposentadoria as vantagens da comissão ou função gratificada adveio com a Lei
1.711/1952, que assim estabelecia em seu art. 180:
‘Art. 180. O funcionário que contar mais de 35 anos de serviço público será aposentado:
a) com as vantagens da comissão ou função gratificada em cujo exercício se achar, desde que o exercício abranja, sem
interrupção, os cinco anos anteriores;
b) com idênticas vantagens, desde que o exercício do cargo em comissão ou da função gratificada tenha compreendido
um período de dez anos, consecutivos ou não, mesmo que, ao aposentar-se, o funcionário já esteja fora daquele exercício’.
7. Tal previsão também estava no art. 193 da Lei 8.112/1990:
‘Art. 193. O servidor que tiver exercido função de direção, chefia, assessoramento, assistência ou cargo em comissão,
por período de 5 (cinco) anos consecutivos, ou 10 (dez) anos interpolados, poderá aposentar-se com a gratificação da função
ou remuneração do cargo em comissão, de maior valor, desde que exercido por um período mínimo de 2 (dois) anos.
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§ 1° Quando o exercício da função ou cargo em comissão de maior valor não corresponder ao período de 2 (dois) anos,
será incorporada a gratificação ou remuneração da função ou cargo em comissão imediatamente inferior dentre os exercidos.
§ 2° A aplicação do disposto neste artigo exclui as vantagens previstas no art. 192, bem como a incorporação de que
trata o art. 62, ressalvado o direito de opção’.
8. Esse regramento vigorou até o dia 18 de janeiro de 1995, quando foi editado a Medida Provisória 831 que, depois de
diversas reedições, foi convertida na Lei 9.527/1997.
9. A Lei 9.624/1998 também tratou de disciplinar a data limite para a concessão da vantagem do art. 193 da Lei
8.112/1990:
‘Art. 7º É assegurado o direito à vantagem de que trata a art. 193 da Lei nº 8.112, de 1990, aos servidores que, até 19
de janeiro de 1995, tenham completado todos os requisitos para obtenção de aposentadoria dentro das normas até então
vigentes.
Parágrafo único. A aplicação do disposto no caput exclui a incorporação a que se referia o art. 62 e as vantagens
previstas no art. 192 da Lei nº 8.112, de 1990’.
10. Já a possibilidade de carrear para a aposentadoria a vantagem de ‘opção’ adveio com a edição da Lei 8.911/1994,
que assim estabelecia:
‘Art. 2º É facultado ao servidor investido em cargo em comissão ou função de direção, chefia e assessoramento, previstos
nesta Lei, optar pela remuneração correspondente ao vencimento de seu cargo efetivo, acrescido de cinqüenta e cinco por cento
do vencimento fixado para o cargo em comissão, ou das funções de direção, chefia e assessoramento e da gratificação de
atividade pelo desempenho de função, e mais a representação mensal.
Parágrafo único. O servidor investido em função gratificada (FG) ou de representação (GR), ou assemelhadas,
constantes do Anexo desta Lei, perceberá o valor do vencimento do cargo efetivo, acrescido da remuneração da função para a
qual foi designado.
...........
Art. 11. A vantagem de que trata esta Lei integra os proventos de aposentadoria e pensões.
11. Assim, ao analisar o tema, no âmbito do Acórdão 2.076/2005 – Plenário (Ministro Revisor Valmir Campelo), este
Tribunal fixou entendimento de que seria assegurado na aposentadoria a vantagem decorrente da opção, prevista no art. 2º da
Lei nº 8.911/94, aos servidores que, até a data de 18 de janeiro de 1995, tenham satisfeito os pressupostos temporais
estabelecidos no art. 193 da Lei 8.112/90, ainda que sem os requisitos para aposentação em qualquer modalidade.
12. Tal Acórdão foi proferido em sede de Embargos de Declaração opostos ao Acórdão 589/2009 – Plenário (MinistroRelator Augusto Sherman) que, por sua vez, foi oriundo de Recurso de Reexame contra a Decisão 844/2001 – Plenário (MinistroRelator Walton Alencar Rodrigues).
13. Ao proferir tal entendimento no Acórdão 2.076/2005, este Tribunal baseou-se no conteúdo das Leis 8.112/1990,
8.911/1994 e 9.624/1998.
14. Todavia, após a publicação da Emenda Constitucional 20/1998, que inseriu o parágrafo segundo no art. 40 da
Constituição Federal, tal entendimento deixou de produzir efeitos:
‘Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de
15/12/98)
....................
§ 2º Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do
respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da
pensão’. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
15. Isso porque, a partir desse comando constitucional, foi estabelecido um limitador a ser observado por ocasião da
concessão de aposentadorias e pensões por morte, qual seja, a remuneração do servidor no cargo efetivo. Assim, nenhum
servidor poderá, por ocasião de sua aposentadoria, ter proventos superiores que a remuneração do seu cargo efetivo na
atividade.
16. Portanto, o alcance do entendimento exposto no Acórdão 2.076/2005 – TCU – Plenário se limita até o dia
16/12/1998, haja vista que, a incorporação da vantagem de opção aos proventos de aposentadoria ou pensões acarreta
descumprimento do art. 40, § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
17. Sobre o tema (art. 40, § 2º, da Constituição Federal), segue abaixo decisão do Supremo Tribunal Federal no âmbito
do Agravo Regimental 721.354/MG, cuja relatora foi a Ministra Ellen Gracie:
‘Revisão de pensão por morte. Cumulação: previdenciária e acidentária. (...) O quantum da pensão por morte, nos
termos do art. 40, § 2º, § 7º e § 8º, não pode extrapolar a totalidade dos vencimentos da remuneração do servidor à época do
seu falecimento’.
[AI 721.354 AgR, rel. min. Ellen Gracie, j. 14-12-2010, 2ª T, DJE de 9-2-2011.]
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18. Percebe-se que o comando do art. 40, § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional
20/1998, foi editado exatamente para dar efetividade ao sistema contributivo e solidário da Previdência Social, haja vista que
o servidor jamais poderia efetivar contribuição social de valor que não seria incorporado aos proventos de inatividade.
19. A incorporação aos proventos de aposentadoria ou pensão de qualquer vantagem (no caso concreto a vantagem de
opção), sem a respectiva contribuição previdenciária na ativa, contraria os princípios da solidariedade, da contributividade e
do equilíbrio financeiro e atuarial, todos insculpidos no caput do art. 40 da Constituição Federal.
20. Em virtude da instituição do princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, uma nova fase da Previdência Social foi
inaugurada, trazendo a necessidade de uma legislação que considere a necessidade de sustentabilidade financeira do sistema e
que permita a concessão de benefícios com uma estreita relação com os valores contribuídos.
21. O princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, assim, se constitui como um princípio que busca o equilíbrio das
contas da previdência social, sob o aspecto financeiro e atuarial, global e individual. É um princípio que busca garantir a
manutenção do sistema previdenciário, fazendo com que os benefícios devidos por lei sejam satisfeitos no presente e no futuro.
Utilizando, para isso, técnicas financeiras e atuariais que considerem fatores como a variação demográfica da população,
volume de contribuições e de benefícios em manutenção, períodos de contribuição de manutenção de benefícios, além de
diversos outros fatores que devam ser considerados para que haja esse equilíbrio.
22. O princípio foi inserido no texto da Lei Maior como mandamento a ser perseguido pelo legislador ordinário ou
interprete da norma e acompanhado de perto pelo organizador da Previdência Social. Não se trata de abstração especulativa
ou construção doutrinária; é comando dispositivo invocável quando das medidas que atentem contra sua determinação. Se
ignorado pelo administrador ou legislador ordinário, vale dizer, pelo aplicador da regra previdenciária, a providência tomada
reveste-se da classificação jurídica de inconstitucionalidade, sobrevindo os consectários inerentes.
23. A respeito do tema, segue abaixo entendimentos do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o tema:
‘O princípio da solidariedade se presta a universalizar o âmbito de potenciais contribuintes, mitigando a referibilidade
que é própria das contribuições. Não se presta o referido postulado a legitimar distorções na base de cálculo das contribuições,
as quais, no intuito desmedido de arrecadar, acarretam o desvirtuamento da natureza retributiva que deve marcar os regimes
de previdência’.
[ARE 669.573 AgR, rel. min. Roberto Barroso, j. 4-8-2015, 1ª T, DJE de 26-8-2015.]
‘O sistema público de previdência social é fundamentado no princípio da solidariedade (art. 3º, I, da CB/1988),
contribuindo os ativos para financiar os benefícios pagos aos inativos. Se todos, inclusive inativos e pensionistas, estão sujeitos
ao pagamento das contribuições, bem como aos aumentos de suas alíquotas, seria flagrante a afronta ao princípio da isonomia
se o legislador distinguisse, entre os beneficiários, alguns mais e outros menos privilegiados, eis que todos contribuem, conforme
as mesmas regras, para financiar o sistema. Se as alterações na legislação sobre custeio atingem a todos, indiscriminadamente,
já que as contribuições previdenciárias têm natureza tributária, não há que se estabelecer discriminação entre os beneficiários,
sob pena de violação do princípio constitucional da isonomia’.
[RE 450.855 AgR, rel. min. Eros Grau, j. 23-8-2005, 1ª T, DJ de 9-12-2005.]
‘Impossibilidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias. A jurisprudência
do STF firmou-se no sentido de que somente as parcelas que podem ser incorporadas à remuneração do servidor para fins de
aposentadoria podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária’.
[AI 710.361 AgR, rel. min. Cármen Lúcia, j. 7-4-2009, 1ª T, DJE de 8-5-2009.]
= AI 712.880 AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 26-5-2009, 1ª T, DJE de 11-9-2009
Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 163 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso
extraordinário para determinar a restituição das parcelas não prescritas, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros
Teori Zavascki, Dias Toffoli (Presidente), Marco Aurélio e Gilmar Mendes. Em seguida, por maioria, fixou-se a seguinte tese:
‘Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais
como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’’, vencido o Ministro Marco
Aurélio. Não votou o Ministro Alexandre de Moraes, sucessor do Ministro Teori Zavascki. Ausente, justificadamente, o Ministro
Celso de Mello. Plenário, 11.10.2018.
RE 593.068/SC (Min. Relator Roberto Barroso)
24. Percebe-se que é entendimento pacífico do STF de que somente as parcelas que podem ser incorporadas à
remuneração do servidor para fins de aposentadoria podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária.
25. Com base nessa jurisprudência do STF, esta Unidade Técnica entende que a recíproca também é verdadeira, ou
seja, somente as parcelas que sofrem a incidência da contribuição previdenciária na atividade podem ser incorporadas à
remuneração do servidor para fins de aposentadoria e pensões.
26. Esta Corte de Contas já se pronunciou sobre essa matéria. O item 9.2.1. do Acórdão 1.286/2008-TCU-Plenário,
relator: Ministro Marcos Bemquerer, esclarece que:
‘9.2.1. no regime contributivo previdenciário constitucional é vedado ao servidor público carrear para os proventos da
aposentadoria ou para a pensão por ele instituída parcela da remuneração sobre a qual não incidiu desconto previdenciário’;
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27. Além disso, entende-se que está claro no voto do Ministro Benjamin Zymler, proferido no Acórdão 2.000/2017-TCUPlenário, de que é necessária a contribuição previdenciária, na ativa, de qualquer parcela que seja incorporável aos proventos
de aposentadorias e pensões.
28. Assim, entende-se que não se alinha ao atual comando constitucional a incorporação aos proventos de
aposentadorias e pensões de determinada parcela que não haja incidência de contribuição previdenciária na ativa, como é o
caso da vantagem de ‘opção’ aqui tratada que sequer é paga aos servidores em atividade.
29. Corroborando com o comando constitucional, no âmbito do Acórdão 1.599/2019 – TCU – Plenário (Ministro-Relator
Benjamin Zymler), este Tribunal fixou entendimento de que era ‘vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei
8.112/1990, inclusive o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão (‘opção’), aos servidores que implementaram
os requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou o valor dos
proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria’.
30. Diante disso, por se tratar de vantagem que proporciona um acréscimo aos proventos de aposentadoria em relação
à última remuneração contributiva da atividade, é indevida a incorporação da vantagem que trata o art. 193 da Lei 8.112/1990,
inclusive o pagamento parcial da função comissionada (‘opção’) aos servidores que implementaram os requisitos de
aposentadoria após 16/12/1998, em face do disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela
Emenda Constitucional 20/1998.
Incorporação de quintos/décimos de função.
31. Sobre a vantagem de quintos, a jurisprudência deste Tribunal consubstanciada na Decisão 925/1999-Plenário
(Ministro-Relator Walton Alencar) e Acórdãos 731/2003-Plenário e 732/2003-Plenário (ambos de Relatoria do Ministro
Guilherme Palmeira), que se alinha à decisão do Supremo Tribunal Federal - STF no âmbito do Recurso Extraordinário
638.115/CE (Relator Ministro Gilmar Mendes), admite a incorporação ou atualização da vantagem de quintos, transformada
em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI pelo art. 62-A da Lei 8.112/1990, somente até o dia 8/4/1998, conforme
previsto no art. 3º da Lei 9.624/1998.
32. Ademais, nos termos do Acórdão 5.455/2018 - 2ª Câmara (Ministro-Relator José Mucio Monteiro), eventual tempo
residual existente em 10/11/1997, não empregado para a concessão de quintos, pode ser utilizado para incorporação de apenas
um décimo, nos termos do art. 5º da Lei 9.624/1998, com termo final, a qualquer tempo, na data em que o servidor completar o
interstício de doze meses, de acordo com a sistemática definida na redação original do art. 3º da Lei 8.911/1994, com posterior
transformação em VPNI.
33. Passa-se, a partir desse momento, à análise do ato em destaque:
33.1 A concessão da vantagem de ‘quintos’ ou ‘décimos’ está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal.
33.2 Sobre a vantagem de ‘opção’, entende-se que sua concessão foi indevida, visto que proporcionou um acréscimo
aos proventos de aposentadoria em relação a última remuneração contributiva da atividade, resultando em descumprimento do
disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
34. Nada obstante, deve-se dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, nos termos do
Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal.
35. Por fim, vale destacar que o aludido ato deu entrada neste Tribunal há menos de cinco anos, não sendo aplicável,
portanto, o procedimento de contraditório e ampla defesa determinado pelo Acórdão 587/2011-TCU-Plenário.
CONCLUSÃO
36. A abrangência e a profundidade das verificações levadas a efeito fundamentam convicção de que o ato de
aposentadoria deve ser apreciado pela ilegalidade, em razão de conter o pagamento da vantagem de opção que trata o art. 2º
da Lei 8.911/1994 (c/c art. 18 da Lei 11.416/2006), o que proporcionou um acréscimo aos proventos de aposentadoria em
relação a última remuneração contributiva da atividade, resultando em descumprimento do disposto no art. 40, caput e § 2º, da
Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
37. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1 o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei
8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, propõe-se:
a) considerar ilegal e negar o registro do ato constante do presente processo.
b) dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106
da Súmula de Jurisprudência do TCU;
c) determinar à Unidade Jurisdicionada que:
c.1) abstenha de realizar pagamentos para o ato ora apreciado pela ilegalidade, no prazo 15 (quinze) dias, contados a
partir da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos
do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU;
c.2) emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias, após corrigida a
falha que ensejou na ilegalidade do ato;
c.3) comunique a interessada do teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição
de eventuais recursos não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os
recursos não sejam providos;
c.4) no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a
interessada está ciente do julgamento deste Tribunal.”
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É o relatório.

VOTO
Examina-se nesta oportunidade a aposentadoria da servidora do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, sra. Lisiane
Alanis Steinbach, no cargo de Técnico Judiciário, com vigência em 8/6/2015.
2. O benefício teve como fundamento o art. 3º da EC 47/2005.
3. Os pareceres foram pela ilegalidade da concessão em razão do pagamento da vantagem conhecida como “opção”, que
vem a ser uma parcela da remuneração da função de confiança, paga àquele servidor efetivo que, quando do exercício da função,
opta pela remuneração do cargo efetivo.
4. Com efeito, assiste razão aos pareceres.
5. O § 2º do art. 40 da Constituição Federal, com a redação conferida pela EC 20/1998, limita os proventos ao valor da
remuneração do cargo efetivo desde 16/12/1998, ao passo que a servidora somente implementou os requisitos de aposentação
em 2014.
6. Ademais, sendo a vantagem em tela decorrente do exercício de função de confiança, sobre ela não incide contribuição
previdenciária, outro motivo pelo qual não pode integrar os proventos de aposentadoria, sob pena de violar o princípio
contributivo.
7. Nessa seara, o Acórdão 1599/2019-Plenário, subitem 9.4, firmou entendimento no sentido de que “é vedado o
pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento parcial da remuneração do cargo em
comissão (“opção”), aos servidores que implementaram os requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação
da Emenda Constitucional 20, que limitou o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a
aposentadoria.”
8. Reconheço que o Acórdão 2076/2005-Plenário firmou entendimento de que estaria assegurado o pagamento dessa
vantagem nos proventos de aposentadoria para todos que houvessem implementado os requisitos do art. 193 da Lei 8.112/1990
até 18/1/1995 (cinco anos de exercício da função sem interrupção ou dez anos, se interpolado), independentemente da
implementação dos requisitos de aposentadoria. Contudo, a citada deliberação não examinou a matéria sob o prisma dessa
alteração constitucional, absolutamente expressa quanto à vedação de se deferir benefício com proventos superiores à
remuneração do cargo efetivo.
Diante do exposto, acolho os pareceres, inclusive no tocante à dispensa de devolução dos valores indevidamente recebidos
de boa-fé pela interessada, e VOTO por que o Tribunal adote a deliberação que ora submeto a este colegiado.

ACÓRDÃO Nº 460/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 031.192/2019-0.
2. Grupo I – Classe de Assunto: V - Aposentadoria
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Lisiane Alanis Steinbach (389.102.410-04).
4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região/RS.
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidora do Tribunal Regional Federal da 4ª
Região,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões
expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III, e na Lei 8.443/1992, arts. 1º, V, e 39, II, em:
9.1. considerar ilegal a aposentadoria concedida à sra. Lisiane Alanis Steinbach e negar registro ao respectivo ato;
9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de
Jurisprudência desta Corte;
9.3. determinar ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região que adote as seguintes providências, sob pena de
responsabilidade solidária da autoridade omissa:
9.3.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada no prazo de quinze dias e faça juntar o comprovante de
notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes;
9.3.2. faça cessar os pagamentos com base no ato ora impugnado no prazo de quinze dias.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
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11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0460-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler (Relator), Bruno Dantas e Vital do
Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.

GRUPO I – CLASSE V – Primeira Câmara
TC 031.208/2019-3
Natureza(s): Aposentadoria
Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região/PE
Interessado: Maria da Conceição Neves (065.213.474-20)
Representação legal: não há
SUMÁRIO: APOSENTADORIA. INCLUSÃO, NOS PROVENTOS, DA VANTAGEM “OPÇÃO” EM DESACORDO
COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. ILEGALIDADE. NEGATIVA DE REGISTRO. DETERMINAÇÕES.
RELATÓRIO
Adoto como relatório o parecer da unidade técnica, cujos termos são os seguintes:
“INTRODUÇÃO
1. Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de MARIA DA CONCEIÇÃO NEVES (CPF: 065.213.474-20) no cargo
de Técnico Judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região/PE, submetido, para fins de registro, à apreciação do
Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal.
2. O ato foi cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema SISAC, na forma da Instrução Normativa
TCU 55/2007.
EXAME TÉCNICO
3. A aposentadoria se deu na modalidade voluntária, com proventos integrais, calculados com base na última
remuneração do cargo em que se deu a aposentadoria, com fundamento no art. 3º da Emenda Constitucional 47/2005.
4. De acordo com as informações do ato concessório, verifica-se que a interessada implementou os requisitos para se
aposentar, visto que possuía idade, tempo de contribuição, de serviço público, de carreira e de cargo requeridos pelo
fundamento concessório.
5. Detectou-se a concessão da vantagem de opção que trata o art. 2º da Lei 8.911/1994 (c/c art. 18 da Lei 11.416/2006),
e a vantagem de quintos/décimos, transformada em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, pelo artigo 62-A da
Lei 8.112/1990 que passaremos a discorrer abaixo.
Incorporação de opção de função.
6. A possibilidade de carrear para a aposentadoria as vantagens da comissão ou função gratificada adveio com a Lei
1.711/1952, que assim estabelecia em seu art. 180:
“Art. 180. O funcionário que contar mais de 35 anos de serviço público será aposentado:
a) com as vantagens da comissão ou função gratificada em cujo exercício se achar, desde que o exercício abranja, sem
interrupção, os cinco anos anteriores;
b) com idênticas vantagens, desde que o exercício do cargo em comissão ou da função gratificada tenha compreendido
um período de dez anos, consecutivos ou não, mesmo que, ao aposentar-se, o funcionário já esteja fora daquele exercício”.
7. Tal previsão também estava no art. 193 da Lei 8.112/1990:
“Art. 193. O servidor que tiver exercido função de direção, chefia, assessoramento, assistência ou cargo em comissão,
por período de 5 (cinco) anos consecutivos, ou 10 (dez) anos interpolados, poderá aposentar-se com a gratificação da função
ou remuneração do cargo em comissão, de maior valor, desde que exercido por um período mínimo de 2 (dois) anos.
§ 1° Quando o exercício da função ou cargo em comissão de maior valor não corresponder ao período de 2 (dois) anos,
será incorporada a gratificação ou remuneração da função ou cargo em comissão imediatamente inferior dentre os exercidos.
§ 2° A aplicação do disposto neste artigo exclui as vantagens previstas no art. 192, bem como a incorporação de que
trata o art. 62, ressalvado o direito de opção”.
8. Esse regramento vigorou até o dia 18 de janeiro de 1995, quando foi editado a Medida Provisória 831 que, depois de
diversas reedições, foi convertida na Lei 9.527/1997.

381
Tribunal de Contas da União
Secretaria das Sessões

9. A Lei 9.624/1998 também tratou de disciplinar a data limite para a concessão da vantagem do art. 193 da Lei
8.112/1990:
“Art. 7º É assegurado o direito à vantagem de que trata a art. 193 da Lei nº 8.112, de 1990, aos servidores que, até 19
de janeiro de 1995, tenham completado todos os requisitos para obtenção de aposentadoria dentro das normas até então
vigentes.
Parágrafo único. A aplicação do disposto no caput exclui a incorporação a que se referia o art. 62 e as vantagens
previstas no art. 192 da Lei nº 8.112, de 1990”.
10. Já a possibilidade de carrear para a aposentadoria a vantagem de “opção” adveio com a edição da Lei 8.911/1994,
que assim estabelecia:
“Art. 2º É facultado ao servidor investido em cargo em comissão ou função de direção, chefia e assessoramento, previstos
nesta Lei, optar pela remuneração correspondente ao vencimento de seu cargo efetivo, acrescido de cinqüenta e cinco por cento
do vencimento fixado para o cargo em comissão, ou das funções de direção, chefia e assessoramento e da gratificação de
atividade pelo desempenho de função, e mais a representação mensal.
Parágrafo único. O servidor investido em função gratificada (FG) ou de representação (GR), ou assemelhadas,
constantes do Anexo desta Lei, perceberá o valor do vencimento do cargo efetivo, acrescido da remuneração da função para a
qual foi designado.
...........
Art. 11. A vantagem de que trata esta Lei integra os proventos de aposentadoria e pensões.
11. Assim, ao analisar o tema, no âmbito do Acórdão 2.076/2005 – Plenário (Ministro Revisor Valmir Campelo), este
Tribunal fixou entendimento de que seria assegurado na aposentadoria a vantagem decorrente da opção, prevista no art. 2º da
Lei nº 8.911/94, aos servidores que, até a data de 18 de janeiro de 1995, tenham satisfeito os pressupostos temporais
estabelecidos no art. 193 da Lei 8.112/90, ainda que sem os requisitos para aposentação em qualquer modalidade.
12. Tal Acórdão foi proferido em sede de Embargos de Declaração opostos ao Acórdão 589/2009 – Plenário (MinistroRelator Augusto Sherman) que, por sua vez, foi oriundo de Recurso de Reexame contra a Decisão 844/2001 – Plenário (MinistroRelator Walton Alencar Rodrigues).
13. Ao proferir tal entendimento no Acórdão 2.076/2005, este Tribunal baseou-se no conteúdo das Leis 8.112/1990,
8.911/1994 e 9.624/1998.
14. Todavia, após a publicação da Emenda Constitucional 20/1998, que inseriu o parágrafo segundo no art. 40 da
Constituição Federal, tal entendimento deixou de produzir efeitos:
“Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de
15/12/98)
....................
§ 2º Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do
respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da
pensão”. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
15. Isso porque, a partir desse comando constitucional, foi estabelecido um limitador a ser observado por ocasião da
concessão de aposentadorias e pensões por morte, qual seja, a remuneração do servidor no cargo efetivo. Assim, nenhum
servidor poderá, por ocasião de sua aposentadoria, ter proventos superiores que a remuneração do seu cargo efetivo na
atividade.
16. Portanto, o alcance do entendimento exposto no Acórdão 2.076/2005 – TCU – Plenário se limita até o dia
16/12/1998, haja vista que, a incorporação da vantagem de opção aos proventos de aposentadoria ou pensões acarreta
descumprimento do art. 40, § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
17. Sobre o tema (art. 40, § 2º, da Constituição Federal), segue abaixo decisão do Supremo Tribunal Federal no âmbito
do Agravo Regimental 721.354/MG, cuja relatora foi a Ministra Ellen Gracie:
“Revisão de pensão por morte. Cumulação: previdenciária e acidentária. (...) O quantum da pensão por morte, nos
termos do art. 40, § 2º, § 7º e § 8º, não pode extrapolar a totalidade dos vencimentos da remuneração do servidor à época do
seu falecimento”.
[AI 721.354 AgR, rel. min. Ellen Gracie, j. 14-12-2010, 2ª T, DJE de 9-2-2011.]
18. Percebe-se que o comando do art. 40, § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional
20/1998, foi editado exatamente para dar efetividade ao sistema contributivo e solidário da Previdência Social, haja vista que
o servidor jamais poderia efetivar contribuição social de valor que não seria incorporado aos proventos de inatividade.
19. A incorporação aos proventos de aposentadoria ou pensão de qualquer vantagem (no caso concreto a vantagem de
opção), sem a respectiva contribuição previdenciária na ativa, contraria os princípios da solidariedade, da contributividade e
do equilíbrio financeiro e atuarial, todos insculpidos no caput do art. 40 da Constituição Federal.
20. Em virtude da instituição do princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, uma nova fase da Previdência Social foi
inaugurada, trazendo a necessidade de uma legislação que considere a necessidade de sustentabilidade financeira do sistema e
que permita a concessão de benefícios com uma estreita relação com os valores contribuídos.
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21. O princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, assim, se constitui como um princípio que busca o equilíbrio das
contas da previdência social, sob o aspecto financeiro e atuarial, global e individual. É um princípio que busca garantir a
manutenção do sistema previdenciário, fazendo com que os benefícios devidos por lei sejam satisfeitos no presente e no futuro.
Utilizando, para isso, técnicas financeiras e atuariais que considerem fatores como a variação demográfica da população,
volume de contribuições e de benefícios em manutenção, períodos de contribuição de manutenção de benefícios, além de
diversos outros fatores que devam ser considerados para que haja esse equilíbrio.
22. O princípio foi inserido no texto da Lei Maior como mandamento a ser perseguido pelo legislador ordinário ou
interprete da norma e acompanhado de perto pelo organizador da Previdência Social. Não se trata de abstração especulativa
ou construção doutrinária; é comando dispositivo invocável quando das medidas que atentem contra sua determinação. Se
ignorado pelo administrador ou legislador ordinário, vale dizer, pelo aplicador da regra previdenciária, a providência tomada
reveste-se da classificação jurídica de inconstitucionalidade, sobrevindo os consectários inerentes.
23. A respeito do tema, segue abaixo entendimentos do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o tema:
“O princípio da solidariedade se presta a universalizar o âmbito de potenciais contribuintes, mitigando a referibilidade
que é própria das contribuições. Não se presta o referido postulado a legitimar distorções na base de cálculo das contribuições,
as quais, no intuito desmedido de arrecadar, acarretam o desvirtuamento da natureza retributiva que deve marcar os regimes
de previdência”.
[ARE 669.573 AgR, rel. min. Roberto Barroso, j. 4-8-2015, 1ª T, DJE de 26-8-2015.]
“O sistema público de previdência social é fundamentado no princípio da solidariedade (art. 3º, I, da CB/1988),
contribuindo os ativos para financiar os benefícios pagos aos inativos. Se todos, inclusive inativos e pensionistas, estão sujeitos
ao pagamento das contribuições, bem como aos aumentos de suas alíquotas, seria flagrante a afronta ao princípio da isonomia
se o legislador distinguisse, entre os beneficiários, alguns mais e outros menos privilegiados, eis que todos contribuem, conforme
as mesmas regras, para financiar o sistema. Se as alterações na legislação sobre custeio atingem a todos, indiscriminadamente,
já que as contribuições previdenciárias têm natureza tributária, não há que se estabelecer discriminação entre os beneficiários,
sob pena de violação do princípio constitucional da isonomia”.
[RE 450.855 AgR, rel. min. Eros Grau, j. 23-8-2005, 1ª T, DJ de 9-12-2005.]
“Impossibilidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias. A jurisprudência
do STF firmou-se no sentido de que somente as parcelas que podem ser incorporadas à remuneração do servidor para fins de
aposentadoria podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária”.
[AI 710.361 AgR, rel. min. Cármen Lúcia, j. 7-4-2009, 1ª T, DJE de 8-5-2009.]
= AI 712.880 AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 26-5-2009, 1ª T, DJE de 11-9-2009
Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 163 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso
extraordinário para determinar a restituição das parcelas não prescritas, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros
Teori Zavascki, Dias Toffoli (Presidente), Marco Aurélio e Gilmar Mendes. Em seguida, por maioria, fixou-se a seguinte tese:
“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público,
tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’”, vencido o Ministro
Marco Aurélio. Não votou o Ministro Alexandre de Moraes, sucessor do Ministro Teori Zavascki. Ausente, justificadamente, o
Ministro Celso de Mello. Plenário, 11.10.2018.
RE 593.068/SC (Min. Relator Roberto Barroso)
24. Percebe-se que é entendimento pacífico do STF de que somente as parcelas que podem ser incorporadas à
remuneração do servidor para fins de aposentadoria podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária.
25. Com base nessa jurisprudência do STF, esta Unidade Técnica entende que a recíproca também é verdadeira, ou
seja, somente as parcelas que sofrem a incidência da contribuição previdenciária na atividade podem ser incorporadas à
remuneração do servidor para fins de aposentadoria e pensões.
26. Esta Corte de Contas já se pronunciou sobre essa matéria. O item 9.2.1. do Acórdão 1.286/2008-TCU-Plenário,
relator: Ministro Marcos Bemquerer, esclarece que:
“9.2.1. no regime contributivo previdenciário constitucional é vedado ao servidor público carrear para os proventos da
aposentadoria ou para a pensão por ele instituída parcela da remuneração sobre a qual não incidiu desconto previdenciário”;
27. Além disso, entende-se que está claro no voto do Ministro Benjamin Zymler, proferido no Acórdão 2.000/2017-TCUPlenário, de que é necessária a contribuição previdenciária, na ativa, de qualquer parcela que seja incorporável aos proventos
de aposentadorias e pensões.
28. Assim, entende-se que não se alinha ao atual comando constitucional a incorporação aos proventos de
aposentadorias e pensões de determinada parcela que não haja incidência de contribuição previdenciária na ativa, como é o
caso da vantagem de “opção” aqui tratada que sequer é paga aos servidores em atividade.
29. Corroborando com o comando constitucional, no âmbito do Acórdão 1.599/2019 – TCU – Plenário (Ministro-Relator
Benjamin Zymler), este Tribunal fixou entendimento de que era “vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da
Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão (“opção”), aos servidores que
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implementaram os requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou
o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria”.
30. Diante disso, por se tratar de vantagem que proporciona um acréscimo aos proventos de aposentadoria em relação
à última remuneração contributiva da atividade, é indevida a incorporação da vantagem que trata o art. 193 da Lei 8.112/1990,
inclusive o pagamento parcial da função comissionada (“opção”) aos servidores que implementaram os requisitos de
aposentadoria após 16/12/1998, em face do disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela
Emenda Constitucional 20/1998.
Incorporação de quintos/décimos de função.
31. Sobre a vantagem de quintos, a jurisprudência deste Tribunal consubstanciada na Decisão 925/1999-Plenário
(Ministro-Relator Walton Alencar) e Acórdãos 731/2003-Plenário e 732/2003-Plenário (ambos de Relatoria do Ministro
Guilherme Palmeira), que se alinha à decisão do Supremo Tribunal Federal - STF no âmbito do Recurso Extraordinário
638.115/CE (Relator Ministro Gilmar Mendes), admite a incorporação ou atualização da vantagem de quintos, transformada
em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI pelo art. 62-A da Lei 8.112/1990, somente até o dia 8/4/1998, conforme
previsto no art. 3º da Lei 9.624/1998.
32. Ademais, nos termos do Acórdão 5.455/2018 - 2ª Câmara (Ministro-Relator José Mucio Monteiro), eventual tempo
residual existente em 10/11/1997, não empregado para a concessão de quintos, pode ser utilizado para incorporação de apenas
um décimo, nos termos do art. 5º da Lei 9.624/1998, com termo final, a qualquer tempo, na data em que o servidor completar o
interstício de doze meses, de acordo com a sistemática definida na redação original do art. 3º da Lei 8.911/1994, com posterior
transformação em VPNI.
33. Passa-se, a partir desse momento, à análise do ato em destaque:
33.1 A concessão da vantagem de “quintos” ou “décimos” está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal.
33.2 Sobre a vantagem de “opção”, entende-se que sua concessão foi indevida, visto que proporcionou um acréscimo
aos proventos de aposentadoria em relação a última remuneração contributiva da atividade, resultando em descumprimento do
disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
33.3 Especificamente sobre o acréscimo de 13,23% (VPI – Decisão judicial) sobre as parcelas remuneratórias, entendese desnecessário maiores comentários, haja vista que ele não está refletindo nos proventos atuais (peça 2), em face de decisão
do Supremo Tribunal Federal na Reclamação 14872, que determinou a cessação do pagamento desse acréscimo.
34. Nada obstante, deve-se dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, nos termos do
Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal.
35. Por fim, vale destacar que o aludido ato deu entrada neste Tribunal há menos de cinco anos, não sendo aplicável,
portanto, o procedimento de contraditório e ampla defesa determinado pelo Acórdão 587/2011-TCU-Plenário.
CONCLUSÃO
36. A abrangência e a profundidade das verificações levadas a efeito fundamentam convicção de que o ato de
aposentadoria deve ser apreciado pela ilegalidade, em razão de conter o pagamento da vantagem de opção que trata o art. 2º
da Lei 8.911/1994 (c/c art. 18 da Lei 11.416/2006), o que proporcionou um acréscimo aos proventos de aposentadoria em
relação a última remuneração contributiva da atividade, resultando em descumprimento do disposto no art. 40, caput e § 2º, da
Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
37. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1 o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei
8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, propõe-se:
a) considerar ilegal e negar o registro do ato constante do presente processo.
b) dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106
da Súmula de Jurisprudência do TCU;
c) determinar à Unidade Jurisdicionada que:
c.1) abstenha de realizar pagamentos para o ato ora apreciado pela ilegalidade, no prazo 15 (quinze) dias, contados a
partir da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos
do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU;
c.2) emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias, após corrigida a
falha que ensejou na ilegalidade do ato;
c.3) comunique a interessada do teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição
de eventuais recursos não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os
recursos não sejam providos;
c.4) no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a
interessada está ciente do julgamento deste Tribunal.”
2. O Ministério Público junto a esta Corte de Contas manifestou-se de acordo com a proposta formulada pela unidade
técnica.
É o Relatório.
VOTO
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Em julgamento, ato inicial de aposentadoria emitido no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região/PE em
favor da Sra. Maria da Conceição Neves, ex-ocupante do cargo de Técnico Judiciário.
2. Instruindo o feito, a Secretaria de Fiscalização de Pessoal - Sefip manifesta-se pela negativa de registro do ato em face
da inclusão nos proventos de parcela alusiva à “opção” de que trata o art. 2º da Lei 8.911/1994 (c/c o art. 18 da Lei 11.416/2006),
em desrespeito ao disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal.
3. O Ministério Público, em cota simples, põe-se de acordo com a proposta da unidade técnica.
4. Acompanho as conclusões dos pareceres, por seus fundamentos.
5. De fato, como anotou a unidade técnica, em 2015, quando emitido o título de aposentação em análise, há muito se
encontrava em vigor a regra fixada no art. 40, § 2º, da Carta Constitucional, na redação dada pelas Emendas Constitucionais
20/1998 e 41/2003, a saber:
“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante
contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem
o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. [Redação dada pela Emenda Constitucional 41]
............................................................................................................................................
§ 2º Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do
respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão
[Redação dada pela Emenda Constitucional 20]” (grifos acrescidos).
6. Ora, a inclusão da “opção” no benefício – parcela sobre a qual não incide contribuição previdenciária, diga-se de
passagem – eleva os proventos do ex-servidor a um patamar superior ao da remuneração que lhe era devida na atividade, pelo
exercício de seu cargo efetivo, hipótese expressamente vedada pelo comando constitucional.
7. Essa mesma questão, a propósito, motivou no âmbito desta Corte a prolação do Acórdão 1.599/2019-Plenário,
oportunidade em que o Tribunal houve por bem (item 9.4):
“firmar entendimento de que é vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive o
pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão (‘opção’), aos servidores que implementaram os requisitos de
aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou o valor dos proventos à
remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria”.
8. Desse modo, o ato de aposentadoria ora em julgamento se apresenta irregular, o que impede seu registro.
Ante o exposto, VOTO por que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 461/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 031.208/2019-3.
2. Grupo I – Classe de Assunto: V - Aposentadoria
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Maria da Conceição Neves (065.213.474-20).
4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região/PE.
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato inicial de aposentadoria concedido pelo Tribunal Regional
do Trabalho da 6ª Região/PE em favor da Sra. Maria da Conceição Neves,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões
expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1º, inciso V, 39, inciso II, e 45
da Lei 8.443/1992, em:
9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria da Sra. Maria da Conceição Neves (065.213.474-20), recusando seu registro;
9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pela interessada, consoante o Enunciado
106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal;
9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região que:
9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes
do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71,
inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte;
9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da
interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a
notificação;
9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que a interessada teve ciência
desta deliberação;
9.4. determinar à Sefip que:
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9.4.1. esclareça à unidade de origem, com supedâneo no art. 262, § 2º, do Regimento Interno, que a concessão considerada
ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novo ato concessório, escoimado da
irregularidade apontada nestes autos;
9.4.2. monitore o cumprimento das medidas indicadas no subitem 9.3 acima.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0461-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler (Relator), Bruno Dantas e Vital do
Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.

GRUPO I – CLASSE V – 1ª Câmara
TC 031.240/2019-4
Natureza: Aposentadoria
Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região
Interessado: Tomas de Moura Lara Resende (152.410.251-20)
Representação legal: não há
SUMÁRIO: APOSENTADORIA. INCLUSÃO, NOS PROVENTOS, DAS VANTAGENS “OPÇÃO” E “QUINTOS”,
EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. ILEGALIDADE. NEGATIVA DE REGISTRO.
DETERMINAÇÕES.
RELATÓRIO
Adoto como relatório, com os ajustes de forma pertinentes, a instrução elaborada no âmbito da Secretaria de Fiscalização
de Pessoal (Sefip), a qual contou com a anuência dos dirigentes da unidade técnica e do representante do Ministério Público nos
autos:
“INTRODUÇÃO
1. Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de TOMAS DE MOURA LARA RESENDE no cargo de Analista
Judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de
Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal.
2. O ato foi cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema SISAC, na forma da Instrução Normativa
TCU 55/2007.
EXAME TÉCNICO
3. A aposentadoria se deu na modalidade voluntária, com proventos integrais, calculados com base na última
remuneração do cargo em que se deu a aposentadoria, com fundamento no art. 3º da Emenda Constitucional 47/2005.
4. De acordo com as informações do ato concessório, verifica-se que o interessado implementou os requisitos para se
aposentar, visto que possuía idade, tempo de contribuição, de serviço público, de carreira e de cargo requeridos pelo
fundamento concessório.
5. Detectou-se a concessão da vantagem de opção que trata o art. 2º da Lei 8.911/1994 (c/c o art. 18 da Lei 11.416/2006)
e da vantagem de quintos/décimos, transformada em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) pelo art. 62-A da
Lei 8.112/1990, sobre as quais passaremos a discorrer abaixo.
Incorporação de opção de função
6. A possibilidade de carrear para a aposentadoria as vantagens da comissão ou função gratificada adveio com a Lei
1.711/1952, que assim estabelecia em seu art. 180:
‘Art. 180. O funcionário que contar mais de 35 anos de serviço público será aposentado:
a) com as vantagens da comissão ou função gratificada em cujo exercício se achar, desde que o exercício abranja, sem
interrupção, os cinco anos anteriores;
b) com idênticas vantagens, desde que o exercício do cargo em comissão ou da função gratificada tenha compreendido
um período de dez anos, consecutivos ou não, mesmo que, ao aposentar-se, o funcionário já esteja fora daquele exercício’.
7. Tal previsão também estava no art. 193 da Lei 8.112/1990:
‘Art. 193. O servidor que tiver exercido função de direção, chefia, assessoramento, assistência ou cargo em comissão,
por período de 5 (cinco) anos consecutivos, ou 10 (dez) anos interpolados, poderá aposentar-se com a gratificação da função
ou remuneração do cargo em comissão, de maior valor, desde que exercido por um período mínimo de 2 (dois) anos.
§ 1° Quando o exercício da função ou cargo em comissão de maior valor não corresponder ao período de 2 (dois) anos,
será incorporada a gratificação ou remuneração da função ou cargo em comissão imediatamente inferior dentre os exercidos.
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§ 2° A aplicação do disposto neste artigo exclui as vantagens previstas no art. 192, bem como a incorporação de que
trata o art. 62, ressalvado o direito de opção’.
8. Esse regramento vigorou até o dia 18 de janeiro de 1995, quando foi editada a Medida Provisória 831, que, depois
de diversas reedições, foi convertida na Lei 9.527/1997.
9. A Lei 9.624/1998 também tratou de disciplinar a data limite para a concessão da vantagem do art. 193 da Lei
8.112/1990:
‘Art. 7º É assegurado o direito à vantagem de que trata o art. 193 da Lei nº 8.112, de 1990, aos servidores que, até 19
de janeiro de 1995, tenham completado todos os requisitos para obtenção de aposentadoria dentro das normas até então
vigentes.
Parágrafo único. A aplicação do disposto no caput exclui a incorporação a que se referia o art. 62 e as vantagens
previstas no art. 192 da Lei nº 8.112, de 1990’.
10. Já a possibilidade de carrear para a aposentadoria a vantagem de ‘opção’ adveio com a edição da Lei 8.911/1994,
que assim estabelecia:
‘Art. 2º É facultado ao servidor investido em cargo em comissão ou função de direção, chefia e assessoramento, previstos
nesta Lei, optar pela remuneração correspondente ao vencimento de seu cargo efetivo, acrescido de cinqüenta e cinco por cento
do vencimento fixado para o cargo em comissão, ou das funções de direção, chefia e assessoramento e da gratificação de
atividade pelo desempenho de função, e mais a representação mensal.
Parágrafo único. O servidor investido em função gratificada (FG) ou de representação (GR), ou assemelhadas,
constantes do Anexo desta Lei, perceberá o valor do vencimento do cargo efetivo, acrescido da remuneração da função para a
qual foi designado.
............................................................................................................................................
Art. 11. A vantagem de que trata esta Lei integra os proventos de aposentadoria e pensões.’
11. Assim, ao analisar o tema, no âmbito do Acórdão 2.076/2005-Plenário (Ministro-Revisor Valmir Campelo), este
Tribunal fixou entendimento de que seria assegurada na aposentadoria a vantagem decorrente da opção, prevista no art. 2º da
Lei 8.911/94, aos servidores que, até a data de 18 de janeiro de 1995, tenham satisfeito os pressupostos temporais estabelecidos
no art. 193 da Lei 8.112/90, ainda que sem os requisitos para aposentação em qualquer modalidade.
12. Tal Acórdão foi proferido em sede de Embargos de Declaração opostos ao Acórdão 589/2009-Plenário (MinistroRelator Augusto Sherman), que, por sua vez, foi oriundo de Recurso de Reexame contra a Decisão 844/2001-Plenário (MinistroRelator Walton Alencar Rodrigues).
13. Ao proferir tal entendimento no Acórdão 2.076/2005, este Tribunal baseou-se no conteúdo das Leis 8.112/1990,
8.911/1994 e 9.624/1998.
14. Todavia, após a publicação da Emenda Constitucional 20/1998, que inseriu o parágrafo segundo no art. 40 da
Constituição Federal, tal entendimento deixou de produzir efeitos:
‘Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
............................................................................................................................................
§ 2º Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do
respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão’.
15. Isso porque, a partir desse comando constitucional, foi estabelecido um limitador a ser observado por ocasião da
concessão de aposentadorias e pensões por morte, qual seja, a remuneração do servidor no cargo efetivo. Assim, nenhum
servidor poderá, por ocasião de sua aposentadoria, ter proventos superiores à remuneração do seu cargo efetivo na atividade.
16. Portanto, o alcance do entendimento exposto no Acórdão 2.076/2005-Plenário se limita ao dia 16/12/1998, haja
vista que a incorporação da vantagem de opção aos proventos de aposentadoria ou pensões acarreta descumprimento do art.
40, § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
17. Sobre o tema (art. 40, § 2º, da Constituição Federal), segue abaixo decisão do Supremo Tribunal Federal no âmbito
do Agravo Regimental 721.354/MG, cuja relatora foi a Ministra Ellen Gracie:
‘Revisão de pensão por morte. Cumulação: previdenciária e acidentária. (...) O quantum da pensão por morte, nos
termos do art. 40, § 2º, § 7º e § 8º, não pode extrapolar a totalidade dos vencimentos da remuneração do servidor à época do
seu falecimento’ (AI 721.354 AgR, rel. min. Ellen Gracie, j. 14/12/2010, 2ª T, DJE de 9/2/2011).
18. Percebe-se que o comando do art. 40, § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional
20/1998, foi editado exatamente para dar efetividade ao sistema contributivo e solidário da Previdência Social, haja vista que
o servidor jamais poderia efetivar contribuição social de valor que não seria incorporado aos proventos de inatividade.
19. A incorporação aos proventos de aposentadoria ou pensão de qualquer vantagem (no caso concreto a vantagem de
opção), sem a respectiva contribuição previdenciária na ativa, contraria os princípios da solidariedade, da contributividade e
do equilíbrio financeiro e atuarial, todos insculpidos no caput do art. 40 da Constituição Federal.
20. Em virtude da instituição do princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, uma nova fase da Previdência Social foi
inaugurada, trazendo a necessidade de uma legislação que considere a necessidade de sustentabilidade financeira do sistema e
que permita a concessão de benefícios com uma estreita relação com os valores contribuídos.
21. O princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, assim, se constitui como um princípio que busca o equilíbrio das
contas da previdência social, sob o aspecto financeiro e atuarial, global e individual. É um princípio que busca garantir a
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manutenção do sistema previdenciário, fazendo com que os benefícios devidos por lei sejam satisfeitos no presente e no futuro,
[mediante o emprego de] técnicas financeiras e atuariais que considerem fatores como a variação demográfica da população,
volume de contribuições e de benefícios em manutenção, períodos de contribuição e de manutenção de benefícios, além de
diversos outros fatores que devam ser considerados para que haja esse equilíbrio.
22. O princípio foi inserido no texto da Lei Maior como mandamento a ser perseguido pelo legislador ordinário ou
intérprete da norma e acompanhado de perto pelo organizador da Previdência Social. Não se trata de abstração especulativa
ou construção doutrinária; é comando dispositivo invocável quando das medidas que atentem contra sua determinação. Se
ignorado pelo administrador ou legislador ordinário, vale dizer, pelo aplicador da regra previdenciária, a providência tomada
reveste-se da classificação jurídica de inconstitucionalidade, sobrevindo os consectários inerentes.
23. A respeito do tema, seguem abaixo entendimentos do Supremo Tribunal Federal (STF):
‘O princípio da solidariedade se presta a universalizar o âmbito de potenciais contribuintes, mitigando a referibilidade
que é própria das contribuições. Não se presta o referido postulado a legitimar distorções na base de cálculo das contribuições,
as quais, no intuito desmedido de arrecadar, acarretam o desvirtuamento da natureza retributiva que deve marcar os regimes
de previdência’ (ARE 669.573 AgR, rel. min. Roberto Barroso, j. 4-8-2015, 1ª T, DJE de 26-8-2015).
‘O sistema público de previdência social é fundamentado no princípio da solidariedade (art. 3º, I, da CB/1988),
contribuindo os ativos para financiar os benefícios pagos aos inativos. Se todos, inclusive inativos e pensionistas, estão sujeitos
ao pagamento das contribuições, bem como aos aumentos de suas alíquotas, seria flagrante a afronta ao princípio da isonomia
se o legislador distinguisse, entre os beneficiários, alguns mais e outros menos privilegiados, eis que todos contribuem, conforme
as mesmas regras, para financiar o sistema. Se as alterações na legislação sobre custeio atingem a todos, indiscriminadamente,
já que as contribuições previdenciárias têm natureza tributária, não há que se estabelecer discriminação entre os beneficiários,
sob pena de violação do princípio constitucional da isonomia’ (RE 450.855 AgR, rel. min. Eros Grau, j. 23-8-2005, 1ª T, DJ de
9-12-2005).
‘Impossibilidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias. A jurisprudência
do STF firmou-se no sentido de que somente as parcelas que podem ser incorporadas à remuneração do servidor para fins de
aposentadoria podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária’ (AI 710.361 AgR, rel. min. Cármen Lúcia, j. 7-42009, 1ª T, DJE de 8-5-2009 = AI 712.880 AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 26-5-2009, 1ª T, DJE de 11-9-2009).
‘Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 163 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso
extraordinário para determinar a restituição das parcelas não prescritas, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros
Teori Zavascki, Dias Toffoli (Presidente), Marco Aurélio e Gilmar Mendes. Em seguida, por maioria, fixou-se a seguinte tese:
‘Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais
como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’’ (...) Plenário, 11.10.2018’
(RE 593.068/SC, rel. min. Relator Roberto Barroso).
24. Percebe-se que é entendimento pacífico do STF de que somente as parcelas que podem ser incorporadas à
remuneração do servidor para fins de aposentadoria podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária.
25. Com base nessa jurisprudência do STF, esta Unidade Técnica entende que a recíproca também é verdadeira, ou
seja, somente as parcelas que sofrem a incidência da contribuição previdenciária na atividade podem ser incorporadas à
remuneração do servidor para fins de aposentadoria e pensões.
26. Esta Corte de Contas já se pronunciou sobre essa matéria. O item 9.2.1 do Acórdão 1.286/2008-Plenário, relator
Ministro Marcos Bemquerer, esclarece que:
‘9.2.1. no regime contributivo previdenciário constitucional é vedado ao servidor público carrear para os proventos da
aposentadoria ou para a pensão por ele instituída parcela da remuneração sobre a qual não incidiu desconto previdenciário’.
27. Além disso, entende-se que está claro no voto do Ministro Benjamin Zymler, proferido no Acórdão 2.000/2017Plenário, que é necessária a contribuição previdenciária, na ativa, de qualquer parcela que seja incorporável aos proventos de
aposentadorias e pensões.
28. Assim, entende-se que não se alinha ao atual comando constitucional a incorporação aos proventos de
aposentadorias e pensões de determinada parcela que não sofra incidência de contribuição previdenciária na ativa, como é o
caso da vantagem da ‘opção’ aqui tratada, que sequer é paga aos servidores em atividade.
29. Corroborando o comando constitucional, no âmbito do Acórdão 1.599/2019-Plenário (Ministro-Relator Benjamin
Zymler), este Tribunal fixou entendimento de que é ‘vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990,
inclusive o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão (‘opção’), aos servidores que implementaram os
requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou o valor dos
proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria’.
30. Diante disso, por se tratar de vantagem que proporciona um acréscimo aos proventos de aposentadoria em relação
à última remuneração contributiva da atividade, é indevida a incorporação da vantagem que trata o art. 193 da Lei 8.112/1990,
inclusive o pagamento parcial da função comissionada (‘opção’) aos servidores que implementaram os requisitos de
aposentadoria após 16/12/1998, em face do disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela
Emenda Constitucional 20/1998.
Incorporação de quintos/décimos de função
31. A possibilidade de incorporação da vantagem denominada ‘quintos’ foi instituída com a Lei 6.732/1979.
....................................................................................................................................................................
36. O advento da Lei 8.112/1990, por meio do seu art. 62, § 2º, introduziu novo disciplinamento ao assunto.
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....................................................................................................................................................................
38. Os critérios para incorporação dessa vantagem foram definidos mais claramente com a publicação da Lei
8.911/1994, que assim dispôs:
‘Art. 3. Para efeito do disposto no § 2º do art. 62 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, o servidor investido em
função de direção, chefia e assessoramento, ou cargo em comissão, previsto nesta Lei, incorporará à sua remuneração a
importância equivalente à fração de um quinto da gratificação do cargo ou função para o qual foi designado ou nomeado, a
cada doze meses de efetivo exercício, até o limite de cinco quintos.
§ 1º Entende-se como gratificação a ser incorporada à remuneração do servidor a parcela referente à representação e
a gratificação de atividade pelo desempenho de função, quando se tratar de cargo em comissão ou função de direção, chefia e
assessoramento dos Grupos: Direção e Assessoramento Superiores - DAS e Cargo de Direção - CD.
§ 2º Quando se tratar de gratificação correspondente às funções de direção, chefia e assessoramento do Grupo - FG e
GR, a parcela a ser incorporada incidirá sobre o total desta remuneração.
§ 3º Quando mais de um cargo em comissão ou função de direção, chefia e assessoramento houver sido exercidos no
período de doze meses, a parcela a ser incorporada terá como base de cálculo a exercida por maior tempo.
§ 4º Ocorrendo o exercício de cargo em comissão ou de função de direção, chefia ou assessoramento de nível mais
elevado, por período de doze meses, após a incorporação dos cinco quintos, poderá haver a atualização progressiva das
parcelas já incorporadas, observado o disposto no parágrafo anterior’.
39. Entretanto, essa vantagem foi extinta e restabelecida por diversas vezes, como demonstra o breve histórico abaixo
apresentado.
40. A Medida Provisória (MP) 831/1995 extinguiu a vantagem dos quintos, tendo sido reeditada exaustivamente até a
MP 1.160/1995, que a restabeleceu, porém sob a forma de décimos.
41. Em 10/11/1997, foi editada a MP 1.595-14, que – convertida na Lei 9.527/1997 – extinguiu novamente a
incorporação e a transformou em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI).
42. Em 8/4/1998, a MP 1.160/1995 foi convertida na Lei 9.624/1998. Essa Lei não revogou a Lei 9.527/1997, [mas
admitiu o aproveitamento] do tempo residual de exercício de funções comissionadas não empregado até 10/11/1997 para
incorporação da referida vantagem entre 19/1/1995 até a data da sua publicação.
43. (...) Em 4/9/2001, foi editada a MP 2.225-45/2001, que acresceu à Lei 8.112/1990 o artigo 62-A, transformando os
quintos/décimos em VPNI, com a seguinte redação:
‘Art. 62-A. Fica transformada em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI a incorporação da retribuição
pelo exercício de função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de Natureza Especial a
que se referem os arts. 3º e 10 da Lei no 8.911, de 11 de julho de 1994, e o art. 3º da Lei no 9.624, de 2 de abril de 1998.
Parágrafo único. A VPNI de que trata o caput deste artigo somente estará sujeita às revisões gerais de remuneração
dos servidores públicos federais’.
44. Com o advento desta Medida Provisória, surgiram entendimentos divergentes. Por um lado, achava-se que seria
devida a incorporação de parcelas da vantagem até 8/4/1998 (data de publicação da Lei 9.624/1998). Por outro, entendia-se
que a MP 2.225-45/2001 havia estendido o direito à incorporação da vantagem até a data de sua publicação.
45. No âmbito deste Tribunal, foi editado o Acórdão 2.248/2005-Plenário (Ministro-Relator Lincoln Magalhães da
Rocha), que fixou os seguintes critérios para incorporação de quintos e décimos:
‘9.2. alterar a redação do subitem 9.2 do Acórdão 931/2003-Plenário para: ‘firmar entendimento de que é devida a
incorporação de parcelas de quintos, com fundamento no artigo 3º da MP 2.225-45/2001, observando-se os critérios contidos
na redação original dos artigos 3º e 10 da Lei 8.911/94, no período compreendido entre 09/04/98 e 04/09/2001, data da edição
da referida medida provisória, sendo a partir de então todas as parcelas incorporadas, inclusive a prevista no artigo 3º da Lei
9.624/98, transformadas em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, admitindo-se, ainda, o cômputo do tempo
residual porventura existente em 10/11/1997, desde que não empregado em qualquer incorporação, para concessão da primeira
ou de mais uma parcela de quintos na data específica em que for completado o interstício de doze meses, ficando, também, essa
derradeira incorporação transformada em VPNI, nos termos do subitem 8.1.2 da Decisão 925/1999 – Plenário’.’
46. Contrariando jurisprudência deste Tribunal, em 18/3/2015, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao apreciar o
Recurso Extraordinário (RE) 638.115/Ceará (Ministro-Relator Gilmar Mendes), que teve repercussão geral, fixou a seguinte
tese: ‘Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada
no período de 8/4/1998 a 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal’.
47. Todavia, ao tomar essa decisão, o STF modulou os seus efeitos para dispensar a devolução dos valores recebidos
indevidamente de boa-fé até a data do julgamento, cessada a ultra-atividade de incorporações em qualquer hipótese.
48. Em razão dessa decisão do STF, o supramencionado Acórdão 2.248/2005-Plenário teve sua inconstitucionalidade
reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Mandado de Segurança 25.763/DF.
49. Assim, depois da decisão do Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE 638.115/CE, este Tribunal adequou sua
jurisprudência e adotou a tese defendida na Decisão 925/1999-Plenário (Ministro-Relator Walton Alencar) e Acórdãos
731/2003-Plenário e 732/2003-Plenário (ambos de Relatoria do Ministro Guilherme Palmeira), de que a incorporação ou
atualização da vantagem de quintos, transformada em VPNI pelo art. 62-A da Lei 8.112/1990, somente era devida até o dia
8/4/1998, conforme previsto no art. 3º da Lei 9.624/1998.
50. Ademais, nos termos do Acórdão 5.455/2018-2ª Câmara (Ministro-Relator José Mucio Monteiro), eventual tempo
residual existente em 10/11/1997, não empregado para a concessão de quintos, pode ser utilizado para incorporação de apenas
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um décimo, nos termos do art. 5º da Lei 9.624/1998, com termo final, a qualquer tempo, na data em que o servidor completar o
interstício de doze meses, de acordo com a sistemática definida na redação original do art. 3º da Lei 8.911/1994, com posterior
transformação em VPNI.
51. Sabe-se que o supramencionado RE 638.115/CE ainda não transitou em julgado, havendo Embargos de Declaração
pendentes de julgamento, onde se questiona o alcance da tese proferida em relação às decisões judiciais transitadas em julgado
antes do pronunciamento do STF e as decisões administrativas proferidas há mais de cinco anos nos termos do art. 54 da Lei
9.784/1999.
52. Todavia, o efeito suspensivo dado ao RE 638.115/CE, que no momento aguarda julgamento de Embargos de
Declaração sobre Embargos de Declaração, não apresenta óbice ao julgamento pela ilegalidade da aposentadoria em apreço,
sendo certo que a jurisprudência desta Corte de Contas supramencionada tem se firmado uniformemente pela impossibilidade
de incorporação de quintos após 2/4/1998, data da edição da Lei 9.624/1998. Nesse sentido foi o Acórdão 2.021/2019-2ª Câmara
(Ministro-Relator Aroldo Cedraz).
53. Passa-se, a partir desse momento, à análise do ato em destaque:
53.1 No que diz respeito à vantagem de quintos, entende-se que sua concessão foi indevida, uma vez que há parcelas
incorporadas em razão da utilização de funções comissionadas após o advento da Lei 9.624/1998.
53.2 Sobre a vantagem de ‘opção’, entende-se que sua concessão também foi indevida, visto que proporcionou um
acréscimo aos proventos de aposentadoria em relação a última remuneração contributiva da atividade, resultando em
descumprimento do disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional
20/1998.
53.3 Especificamente sobre o acréscimo de 13,23% (VPI – Decisão judicial) sobre as parcelas remuneratórias, entendese desnecessário maiores comentários, haja vista que ele não está refletindo nos proventos atuais (peça 2), em face de decisão
do Supremo Tribunal Federal na Reclamação 14872, que determinou a cessação do pagamento desse acréscimo.
54. Nada obstante, deve-se dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, nos termos do
Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal.
55. Por fim, vale destacar que o aludido ato deu entrada neste Tribunal há menos de cinco anos, não sendo aplicável,
portanto, o procedimento de contraditório e ampla defesa determinado pelo Acórdão 587/2011-Plenário.
CONCLUSÃO
56. A abrangência e a profundidade das verificações levadas a efeito fundamentam convicção de que o ato de
aposentadoria deve ser apreciado pela ilegalidade pelos seguintes motivos:
a) pagamento da vantagem da opção de que trata o art. 2º da Lei 8.911/1994 (c/c o art. 18, da Lei 11.416/2006), o que
proporcionou um acréscimo aos proventos de aposentadoria em relação à última remuneração contributiva da atividade,
resultando em descumprimento do disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda
Constitucional 20/1998;
b) pagamento de quintos decorrentes de funções comissionadas exercidas após o advento da Lei 9.624/1998.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
57. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei
8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, propõe-se:
a) considerar ilegal e negar o registro do ato constante do presente processo;
b) dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106
da Súmula de Jurisprudência do TCU;
c) determinar à Unidade Jurisdicionada que:
c.1) abstenha-se de realizar pagamentos para o ato ora apreciado pela ilegalidade, no prazo 15 (quinze) dias, contados
a partir da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos
do art. 262, caput, do Regimento Interno;
c.2) emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias, após corrigidas as
falhas que ensejaram na ilegalidade do ato;
c.3) comunique o interessado do teor desta decisão, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição
de eventuais recursos não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os
recursos não sejam providos;
c.4) no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que o
interessado está ciente do julgamento deste Tribunal.”
É o relatório.
VOTO
Em exame, a aposentadoria do sr. Tomas de Moura Lara Resende, no cargo de analista judiciário, concedida pelo
Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT-10).
2. Instruindo o feito, a Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) propugna a negativa de registro do ato em face das
seguintes irregularidades identificadas na composição dos proventos:
a) inclusão de parcela alusiva à “opção” de que trata o art. 2º da Lei 8.911/1994 (c/c o art. 18 da Lei 11.416/2006), em
desrespeito ao disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal;
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b) incorporação de “quintos” pelo exercício de funções comissionadas em período posterior ao advento da Lei
9.624/1998.
3. O Ministério Público, em cota simples, põe-se de acordo.
4. Em essência, acompanho as conclusões dos pareceres, por seus fundamentos.
5. De fato, no que concerne à chamada “opção”, em agosto de 2015, quando emitido o título de aposentação em análise,
há muito se encontrava em vigor a regra fixada no art. 40, § 2º, da Carta Constitucional, na redação dada pelas Emendas
Constitucionais 20/1998 e 41/2003, a saber (destaques acrescentados):
“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante
contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem
o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. [Redação dada pela Emenda Constitucional 41]
............................................................................................................................................
§ 2º Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do
respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão.
[Redação dada pela Emenda Constitucional 20]”
6. Ora, a inclusão da “opção” no benefício – parcela sobre a qual não incide contribuição previdenciária, diga-se de
passagem – eleva os proventos do ex-servidor a um patamar superior ao da remuneração que lhe seria devida na atividade, pelo
exercício de seu cargo efetivo, hipótese expressamente vedada pelo comando constitucional.
7. Essa mesma questão, a propósito, motivou no âmbito desta Corte a prolação do Acórdão 1.599/2019-Plenário,
oportunidade em que o Tribunal houve por bem (item 9.4):
“firmar entendimento de que é vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive o
pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão (‘opção’), aos servidores que implementaram os requisitos de
aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou o valor dos proventos à
remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria”.
8. Relativamente à incorporação de funções, informam os autos que o sr. Tomas de Moura Lara Resende teve incluídos
em seus rendimentos cinco quintos da função comissionada de código FC-9, sendo que apenas os dois primeiros foram
incorporados antes da definitiva extinção do instituto, ocorrida em 8/4/1998, com a publicação da Lei 9.624/1998.
9. Sobre a matéria, o entendimento fixado em regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (STF) é no
sentido de que “ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função
comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal” (Tema 395, RE 638.115).
10. Esse posicionamento, todavia, ainda sofrerá modulação de efeitos, consoante noticiado no Diário Oficial de Justiça
232, de 24/10/2019.
11. Nessas circunstâncias, na linha da jurisprudência mais recente desta Corte (cf. Acórdãos 11.875/2019-1ª Câmara e
2.793/2019-Plenário, entre outros), cumpre assentar a negativa de registro do ato em análise apenas no pagamento indevido da
“opção”, devendo a questão referente aos “quintos” ser acompanhada junto ao STF e reavaliada em momento oportuno.
12. Por fim, observo que os dados lançados pelo TRT-10 nos campos “discriminação dos tempos de serviço e averbações”
e “tempo de serviço para aposentadoria” do formulário do Sisac são incongruentes, ponto que também deverá ser verificado na
eventualidade de emissão de novo ato de aposentadoria para o interessado.
13. Diante do exposto, voto no sentido de que este Colegiado adote a deliberação que ora submeto a sua apreciação.
ACÓRDÃO Nº 462/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 031.240/2019-4.
2. Grupo I – Classe de Assunto: V – Aposentadoria
3. Interessado: Tomas de Moura Lara Resende (152.410.251-20).
4. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região.
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões
expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1º, inciso V, 39, inciso II, e 45
da Lei 8.443/1992, em:
9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria do sr. Tomas de Moura Lara Resende, recusando seu registro;
9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelo interessado, consoante o Enunciado
106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal;
9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região que:
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9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes
do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71,
inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte;
9.3.2. acompanhe, junto ao Supremo Tribunal Federal, a tramitação do Recurso Extraordinário 638.115 e, sobrevindo
decisão definitiva envolvendo a modulação de efeitos da tese de repercussão geral fixada naqueles autos, adote as providências
pertinentes com relação aos “quintos” integrados à remuneração do sr. Tomas de Moura Lara Resende pelo exercício da função
comissionada FC-9 posteriormente a 8/4/1998;
9.3.3. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da
interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a
notificação;
9.3.4. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que o sr. Tomas de Moura
Lara Resende teve ciência desta deliberação;
9.4. esclarecer à unidade de origem, com supedâneo no art. 262, § 2º, do Regimento Interno, que a concessão considerada
ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novo ato concessório, escoimado da
irregularidade apontada nestes autos;
9.5. determinar à Sefip que monitore o cumprimento das medidas indicadas acima.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0462-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler (Relator), Bruno Dantas e Vital do
Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.

GRUPO I – CLASSE V – Primeira Câmara
TC 031.268/2019-6
Natureza(s): Aposentadoria
Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região/AC e RO
Interessado: Clávio Wellighton de Araújo Tenório (143.048.304-06)
Representação legal: não há
SUMÁRIO: APOSENTADORIA. INCLUSÃO, NOS PROVENTOS, DA VANTAGEM “OPÇÃO” E “QUINTOS” EM
DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. ILEGALIDADE. NEGATIVA DE REGISTRO.
DETERMINAÇÕES.
RELATÓRIO
Adoto como relatório o parecer da unidade técnica, cujos termos são os seguintes:
“INTRODUÇÃO
1. Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de CLÁVIO WELLIGHTON DE ARAÚJO TENÓRIO (CPF:
143.048.304-06) no cargo de Analista Judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região/AC e RO, submetido, para
fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição
Federal.
2. O ato foi cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema SISAC, na forma da Instrução Normativa
TCU 55/2007.
EXAME TÉCNICO
3. A aposentadoria se deu na modalidade voluntária, com proventos integrais, calculados com base na última
remuneração do cargo em que se deu a aposentadoria, com fundamento no art. 3º da Emenda Constitucional 47/2005.
4. De acordo com as informações do ato concessório, verifica-se que o interessado implementou os requisitos para se
aposentar, visto que possuía idade, tempo de contribuição, de serviço público, de carreira e de cargo requeridos pelo
fundamento concessório.
5. Detectou-se a concessão da vantagem de opção que trata o art. 2º da Lei 8.911/1994 (c/c art. 18, da Lei 11.416/2006),
e a vantagem de quintos/décimos, transformada em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, pelo artigo 62-A da
Lei 8.112/1990 que passaremos a discorrer abaixo.
Incorporação de opção de função.
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6. A possibilidade de carrear para a aposentadoria as vantagens da comissão ou função gratificada adveio com a Lei
1.711/1952, que assim estabelecia em seu art. 180:
“Art. 180. O funcionário que contar mais de 35 anos de serviço público será aposentado:
a) com as vantagens da comissão ou função gratificada em cujo exercício se achar, desde que o exercício abranja, sem
interrupção, os cinco anos anteriores;
b) com idênticas vantagens, desde que o exercício do cargo em comissão ou da função gratificada tenha compreendido
um período de dez anos, consecutivos ou não, mesmo que, ao aposentar-se, o funcionário já esteja fora daquele exercício”.
7. Tal previsão também estava no art. 193 da Lei 8.112/1990:
“Art. 193. O servidor que tiver exercido função de direção, chefia, assessoramento, assistência ou cargo em comissão,
por período de 5 (cinco) anos consecutivos, ou 10 (dez) anos interpolados, poderá aposentar-se com a gratificação da função
ou remuneração do cargo em comissão, de maior valor, desde que exercido por um período mínimo de 2 (dois) anos.
§ 1° Quando o exercício da função ou cargo em comissão de maior valor não corresponder ao período de 2 (dois) anos,
será incorporada a gratificação ou remuneração da função ou cargo em comissão imediatamente inferior dentre os exercidos.
§ 2° A aplicação do disposto neste artigo exclui as vantagens previstas no art. 192, bem como a incorporação de que
trata o art. 62, ressalvado o direito de opção”.
8. Esse regramento vigorou até o dia 18 de janeiro de 1995, quando foi editado a Medida Provisória 831 que, depois de
diversas reedições, foi convertida na Lei 9.527/1997.
9. A Lei 9.624/1998 também tratou de disciplinar a data limite para a concessão da vantagem do art. 193 da Lei
8.112/1990:
“Art. 7º É assegurado o direito à vantagem de que trata a art. 193 da Lei nº 8.112, de 1990, aos servidores que, até 19
de janeiro de 1995, tenham completado todos os requisitos para obtenção de aposentadoria dentro das normas até então
vigentes.
Parágrafo único. A aplicação do disposto no caput exclui a incorporação a que se referia o art. 62 e as vantagens
previstas no art. 192 da Lei nº 8.112, de 1990”.
10. Já a possibilidade de carrear para a aposentadoria a vantagem de “opção” adveio com a edição da Lei 8.911/1994,
que assim estabelecia:
“Art. 2º É facultado ao servidor investido em cargo em comissão ou função de direção, chefia e assessoramento, previstos
nesta Lei, optar pela remuneração correspondente ao vencimento de seu cargo efetivo, acrescido de cinqüenta e cinco por cento
do vencimento fixado para o cargo em comissão, ou das funções de direção, chefia e assessoramento e da gratificação de
atividade pelo desempenho de função, e mais a representação mensal.
Parágrafo único. O servidor investido em função gratificada (FG) ou de representação (GR), ou assemelhadas,
constantes do Anexo desta Lei, perceberá o valor do vencimento do cargo efetivo, acrescido da remuneração da função para a
qual foi designado.
...........
Art. 11. A vantagem de que trata esta Lei integra os proventos de aposentadoria e pensões.
11. Assim, ao analisar o tema, no âmbito do Acórdão 2.076/2005 – Plenário (Ministro-Revisor Valmir Campelo), este
Tribunal fixou entendimento de que seria assegurado na aposentadoria a vantagem decorrente da opção, prevista no art. 2º da
Lei nº 8.911/94, aos servidores que, até a data de 18 de janeiro de 1995, tenham satisfeito os pressupostos temporais
estabelecidos no art. 193 da Lei 8.112/90, ainda que sem os requisitos para aposentação em qualquer modalidade.
12. Tal Acórdão foi proferido em sede de Embargos de Declaração opostos ao Acórdão 589/2009 – Plenário (MinistroRelator Augusto Sherman) que, por sua vez, foi oriundo de Recurso de Reexame contra a Decisão 844/2001 – Plenário (MinistroRelator Walton Alencar Rodrigues).
13. Ao proferir tal entendimento no Acórdão 2.076/2005, este Tribunal baseou-se no conteúdo das Leis 8.112/1990,
8.911/1994 e 9.624/1998.
14. Todavia, após a publicação da Emenda Constitucional 20/1998, que inseriu o parágrafo segundo no art. 40 da
Constituição Federal, tal entendimento deixou de produzir efeitos:
“Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de
15/12/98)
....................
§ 2º Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do
respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da
pensão”. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
15. Isso porque, a partir desse comando constitucional, foi estabelecido um limitador a ser observado por ocasião da
concessão de aposentadorias e pensões por morte, qual seja, a remuneração do servidor no cargo efetivo. Assim, nenhum
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servidor poderá, por ocasião de sua aposentadoria, ter proventos superiores que a remuneração do seu cargo efetivo na
atividade.
16. Portanto, o alcance do entendimento exposto no Acórdão 2.076/2005 – TCU – Plenário se limita até o dia
16/12/1998, haja vista que, a incorporação da vantagem de opção aos proventos de aposentadoria ou pensões acarreta
descumprimento do art. 40, § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
17. Sobre o tema (art. 40, § 2º, da Constituição Federal), segue abaixo decisão do Supremo Tribunal Federal no âmbito
do Agravo Regimental 721.354/MG, cuja relatora foi a Ministra Ellen Gracie:
“Revisão de pensão por morte. Cumulação: previdenciária e acidentária. (...) O quantum da pensão por morte, nos
termos do art. 40, § 2º, § 7º e § 8º, não pode extrapolar a totalidade dos vencimentos da remuneração do servidor à época do
seu falecimento”.
[AI 721.354 AgR, rel. min. Ellen Gracie, j. 14-12-2010, 2ª T, DJE de 9-2-2011.]
18. Percebe-se que o comando do art. 40, § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional
20/1998, foi editado exatamente para dar efetividade ao sistema contributivo e solidário da Previdência Social, haja vista que
o servidor jamais poderia efetivar contribuição social de valor que não seria incorporado aos proventos de inatividade.
19. A incorporação aos proventos de aposentadoria ou pensão de qualquer vantagem (no caso concreto a vantagem de
opção), sem a respectiva contribuição previdenciária na ativa, contraria os princípios da solidariedade, da contributividade e
do equilíbrio financeiro e atuarial, todos insculpidos no caput do art. 40 da Constituição Federal.
20. Em virtude da instituição do princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, uma nova fase da Previdência Social foi
inaugurada, trazendo a necessidade de uma legislação que considere a necessidade de sustentabilidade financeira do sistema e
que permita a concessão de benefícios com uma estreita relação com os valores contribuídos.
21. O princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, assim, se constitui como um princípio que busca o equilíbrio das
contas da previdência social, sob o aspecto financeiro e atuarial, global e individual. É um princípio que busca garantir a
manutenção do sistema previdenciário, fazendo com que os benefícios devidos por lei sejam satisfeitos no presente e no futuro.
Utilizando, para isso, técnicas financeiras e atuariais que considerem fatores como a variação demográfica da população,
volume de contribuições e de benefícios em manutenção, períodos de contribuição de manutenção de benefícios, além de
diversos outros fatores que devam ser considerados para que haja esse equilíbrio.
22. O princípio foi inserido no texto da Lei Maior como mandamento a ser perseguido pelo legislador ordinário ou
interprete da norma e acompanhado de perto pelo organizador da Previdência Social. Não se trata de abstração especulativa
ou construção doutrinária; é comando dispositivo invocável quando das medidas que atentem contra sua determinação. Se
ignorado pelo administrador ou legislador ordinário, vale dizer, pelo aplicador da regra previdenciária, a providência tomada
reveste-se da classificação jurídica de inconstitucionalidade, sobrevindo os consectários inerentes.
23. A respeito do tema, segue abaixo entendimentos do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o tema:
“O princípio da solidariedade se presta a universalizar o âmbito de potenciais contribuintes, mitigando a referibilidade
que é própria das contribuições. Não se presta o referido postulado a legitimar distorções na base de cálculo das contribuições,
as quais, no intuito desmedido de arrecadar, acarretam o desvirtuamento da natureza retributiva que deve marcar os regimes
de previdência”.
[ARE 669.573 AgR, rel. min. Roberto Barroso, j. 4-8-2015, 1ª T, DJE de 26-8-2015.]
“O sistema público de previdência social é fundamentado no princípio da solidariedade (art. 3º, I, da CB/1988),
contribuindo os ativos para financiar os benefícios pagos aos inativos. Se todos, inclusive inativos e pensionistas, estão sujeitos
ao pagamento das contribuições, bem como aos aumentos de suas alíquotas, seria flagrante a afronta ao princípio da isonomia
se o legislador distinguisse, entre os beneficiários, alguns mais e outros menos privilegiados, eis que todos contribuem, conforme
as mesmas regras, para financiar o sistema. Se as alterações na legislação sobre custeio atingem a todos, indiscriminadamente,
já que as contribuições previdenciárias têm natureza tributária, não há que se estabelecer discriminação entre os beneficiários,
sob pena de violação do princípio constitucional da isonomia”.
[RE 450.855 AgR, rel. min. Eros Grau, j. 23-8-2005, 1ª T, DJ de 9-12-2005.]
“Impossibilidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias. A jurisprudência
do STF firmou-se no sentido de que somente as parcelas que podem ser incorporadas à remuneração do servidor para fins de
aposentadoria podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária”.
[AI 710.361 AgR, rel. min. Cármen Lúcia, j. 7-4-2009, 1ª T, DJE de 8-5-2009.]
= AI 712.880 AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 26-5-2009, 1ª T, DJE de 11-9-2009
Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 163 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso
extraordinário para determinar a restituição das parcelas não prescritas, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros
Teori Zavascki, Dias Toffoli (Presidente), Marco Aurélio e Gilmar Mendes. Em seguida, por maioria, fixou-se a seguinte tese:
“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público,
tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’”, vencido o Ministro
Marco Aurélio. Não votou o Ministro Alexandre de Moraes, sucessor do Ministro Teori Zavascki. Ausente, justificadamente, o
Ministro Celso de Mello. Plenário, 11.10.2018.
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RE 593.068/SC (Min. Relator Roberto Barroso)
24. Percebe-se que é entendimento pacífico do STF de que somente as parcelas que podem ser incorporadas à
remuneração do servidor para fins de aposentadoria podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária.
25. Com base nessa jurisprudência do STF, esta Unidade Técnica entende que a recíproca também é verdadeira, ou
seja, somente as parcelas que sofrem a incidência da contribuição previdenciária na atividade podem ser incorporadas à
remuneração do servidor para fins de aposentadoria e pensões.
26. Esta Corte de Contas já se pronunciou sobre essa matéria. O item 9.2.1. do Acórdão 1.286/2008-TCU-Plenário,
relator: Ministro Marcos Bemquerer, esclarece que:
“9.2.1. no regime contributivo previdenciário constitucional é vedado ao servidor público carrear para os proventos da
aposentadoria ou para a pensão por ele instituída parcela da remuneração sobre a qual não incidiu desconto previdenciário”;
27. Além disso, entende-se que está claro no voto do Ministro Benjamin Zymler, proferido no Acórdão 2.000/2017-TCUPlenário, de que é necessária a contribuição previdenciária, na ativa, de qualquer parcela que seja incorporável aos proventos
de aposentadorias e pensões.
28. Assim, entende-se que não se alinha ao atual comando constitucional a incorporação aos proventos de
aposentadorias e pensões de determinada parcela que não haja incidência de contribuição previdenciária na ativa, como é o
caso da vantagem de “opção” aqui tratada que sequer é paga aos servidores em atividade.
29. Corroborando com o comando constitucional, no âmbito do Acórdão 1.599/2019 – TCU – Plenário (Ministro-Relator
Benjamin Zymler), este Tribunal fixou entendimento de que era “vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da
Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão (“opção”), aos servidores que
implementaram os requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou
o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria”.
30. Diante disso, por se tratar de vantagem que proporciona um acréscimo aos proventos de aposentadoria em relação
à última remuneração contributiva da atividade, é indevida a incorporação da vantagem que trata o art. 193 da Lei 8.112/1990,
inclusive o pagamento parcial da função comissionada (“opção”) aos servidores que implementaram os requisitos de
aposentadoria após 16/12/1998, em face do disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela
Emenda Constitucional 20/1998.
Incorporação de quintos/décimos de função.
31. A possibilidade de incorporação da vantagem denominada “quintos” foi instituída com a Lei 6.732/1979.
32. Segundo o art. 2º dessa lei, o servidor no exercício de cargo em comissão ou função de confiança poderia incorporar,
a partir do sexto ano, 1/5 (um quinto) das vantagens correspondentes, a cada ano completo de exercício, até o limite de 5/5
(cinco quintos); isto é, até completar o décimo ano.
33. Objetivava-se evitar o decesso remuneratório do servidor ocupante de cargo ou função de confiança que viesse a
ser dispensado em momento futuro e que não fosse passar imediatamente à inatividade.
34. Uma vez que, até dezembro de 1979, os servidores em atividade que tivessem preenchido os requisitos temporais do
artigo 180 da Lei 1.711/1952 só poderiam contar com tal benefício quando se aposentassem.
35. Assim, se deixavam um cargo de confiança, após longos anos de exercício, e permaneciam em atividade, regressavam
à situação de origem, com a remuneração do cargo efetivo e nada mais.
36. Com o advento da Lei 8.112/1990, por meio do seu artigo 62, § 2º, introduziu novo disciplinamento ao assunto.
37. A incorporação passou a se dar na proporção de 1/5 (um quinto) a cada ano de exercício da função, até o limite de
cinco anos, sem a exigência do período de carência de cinco anos.
38. Os critérios para incorporação dessa vantagem foram definidos mais claramente com a publicação da Lei
8.911/1994, que assim dispôs:
“Art. 3. Para efeito do disposto no § 2º do art. 62 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, o servidor investido em
função de direção, chefia e assessoramento, ou cargo em comissão, previsto nesta Lei, incorporará à sua remuneração a
importância equivalente à fração de um quinto da gratificação do cargo ou função para o qual foi designado ou nomeado, a
cada doze meses de efetivo exercício, até o limite de cinco quintos.
§ 1º Entende-se como gratificação a ser incorporada à remuneração do servidor a parcela referente à representação e
a gratificação de atividade pelo desempenho de função, quando se tratar de cargo em comissão ou função de direção, chefia e
assessoramento dos Grupos: Direção e Assessoramento Superiores - DAS e Cargo de Direção - CD.
§ 2º Quando se tratar de gratificação correspondente às funções de direção, chefia e assessoramento do Grupo - FG e
GR, a parcela a ser incorporada incidirá sobre o total desta remuneração.
§ 3º Quando mais de um cargo em comissão ou função de direção, chefia e assessoramento houver sido exercidos no
período de doze meses, a parcela a ser incorporada terá como base de cálculo a exercida por maior tempo.
§ 4º Ocorrendo o exercício de cargo em comissão ou de função de direção, chefia ou assessoramento de nível mais
elevado, por período de doze meses, após a incorporação dos cinco quintos, poderá haver a atualização progressiva das
parcelas já incorporadas, observado o disposto no parágrafo anterior”.
39. Entretanto, essa vantagem foi extinta e restabelecida por diversas vezes, como demonstra o breve histórico abaixo
apresentado.
40. A Medida Provisória - MP 831/1995 extinguiu a vantagem dos quintos, tendo sido reeditada exaustivamente até a
MP 1.160/1995, que a restabeleceu, porém sob a forma de décimos.
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41. Em 10/11/1997, foi editada a MP 1.595-14, que – convertida na Lei 9.527/1997 – extinguiu novamente a
incorporação e a transformou em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI).
42. Em 8/4/1998, a MP 1.160/1995 foi convertida na Lei 9.624/1998. Essa lei não revogou a Lei 9.527/1997, apenas
limitou temporalmente a incorporação da referida vantagem entre 19/1/1995 até a data da sua publicação, do tempo residual
de exercício de funções comissionadas não empregado até 10/11/1997.
43. No entanto, essa vantagem sempre esteve cercada de controvérsia. Ainda, em 4/9/2001, foi editada a MP 2.22545/2001, que acresceu à Lei 8.112/1990 o artigo 62-A, transformando os quintos/décimos em VPNI, com a seguinte redação:
“Art. 62-A. Fica transformada em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI a incorporação da retribuição
pelo exercício de função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de Natureza Especial a
que se referem os arts. 3º e 10 da Lei no 8.911, de 11 de julho de 1994, e o art. 3º da Lei no 9.624, de 2 de abril de 1998.
Parágrafo único. A VPNI de que trata o caput deste artigo somente estará sujeita às revisões gerais de remuneração dos
servidores públicos federais”.
44. Com o advento desta Medida Provisória, surgiram entendimentos divergentes. Por um lado, achava-se que seria
devida a incorporação de parcelas da vantagem até 8/4/1998 (data de publicação da Lei 9.624/1998). Por outro, entendia-se
que a MP 2.225-45/2001 havia estendido o direito à incorporação da vantagem até a data de sua publicação.
45. No âmbito deste Tribunal, foi editado o Acórdão 2.248/2005 – TCU – Plenário (Ministro-Relator Lincoln Magalhães
da Rocha) que fixou os seguintes critérios para incorporação de quintos e décimos:
“9.2. alterar a redação do subitem 9.2 do Acórdão 931/2003 – Plenário para: “firmar entendimento de que é devida a
incorporação de parcelas de quintos, com fundamento no artigo 3º da MP 2.225-45/2001, observando-se os critérios contidos
na redação original dos artigos 3º e 10 da Lei 8.911/94, no período compreendido entre 09/04/98 e 04/09/2001, data da edição
da referida medida provisória, sendo a partir de então todas as parcelas incorporadas, inclusive a prevista no artigo 3º da Lei
9.624/98, transformadas em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, admitindo-se, ainda, o cômputo do tempo
residual porventura existente em 10/11/1997, desde que não empregado em qualquer incorporação, para concessão da primeira
ou de mais uma parcela de quintos na data específica em que for completado o interstício de doze meses, ficando, também, essa
derradeira incorporação transformada em VPNI, nos termos do subitem 8.1.2 da Decisão 925/1999 – Plenário.
46. Contrariando jurisprudência deste Tribunal, em 18/3/2015, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao apreciar o
Recurso Extraordinário (RE) 638.115/Ceará (Ministro-Relator Gilmar Mendes), que teve repercussão geral, fixou a seguinte
tese: “Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada
no período de 8/4/1998 a 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal”.
47. Todavia, ao tomar essa decisão, o STF modulou os seus efeitos para dispensar a devolução dos valores recebidos
indevidamente de boa-fé até a data do julgamento, cessada a ultra-atividade de incorporações em qualquer hipótese.
48. Em razão dessa decisão do STF, o supramencionado Acórdão TCU 2.248/2005 – Plenário teve sua
inconstitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Mandado de Segurança 25.763/DF.
49. Assim, depois da decisão do Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE 638.115/CE, este Tribunal adequou sua
jurisprudência e adotou a tese defendida na Decisão 925/1999-Plenário (Ministro-Relator Walton Alencar) e Acórdãos
731/2003-Plenário e 732/2003-Plenário (ambos de Relatoria do Ministro Guilherme Palmeira), de que a incorporação ou
atualização da vantagem de quintos, transformada em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI pelo art. 62-A da
Lei 8.112/1990, somente era devida até o dia 8/4/1998, conforme previsto no art. 3º da Lei 9.624/1998.
50. Ademais, nos termos do Acórdão 5.455/2018 - 2ª Câmara (Ministro-Relator José Mucio Monteiro), eventual tempo
residual existente em 10/11/1997, não empregado para a concessão de quintos, pode ser utilizado para incorporação de apenas
um décimo, nos termos do art. 5º da Lei 9.624/1998, com termo final, a qualquer tempo, na data em que o servidor completar o
interstício de doze meses, de acordo com a sistemática definida na redação original do art. 3º da Lei 8.911/1994, com posterior
transformação em VPNI.
51. Sabe-se que o supramencionado RE 638.115/CE ainda não transitou em julgado, haja vista que há Embargos de
Declaração pendentes de julgamento, onde se questiona o alcance da tese proferida em relação às decisões judiciais transitadas
em julgado antes do pronunciamento do STF e as decisões administrativas proferidas há mais de cinco anos nos termos do art.
54 da Lei 9.784/1999.
52. Todavia, o efeito suspensivo dado ao RE 638.115/CE, que no momento aguarda julgamento de Embargos de
Declaração, não apresenta óbice ao julgamento pela ilegalidade da aposentadoria em apreço, sendo certo que a jurisprudência
desta Corte de Contas supramencionada tem se firmado uniformemente pela impossibilidade de incorporação de quintos após
8/4/1998, data da edição da Lei 9.624/1998. Nesse sentido foi o Acórdão 2.021/2019-TCU-2ª Câmara (Ministro-Relator Aroldo
Cedraz).
53. Passa-se, a partir desse momento, à análise do ato em destaque:
53.1 No que diz respeito à vantagem de quintos, entende-se que sua concessão foi indevida, uma vez que há parcelas
incorporadas em razão da utilização de funções comissionadas após o advento da Lei 9.624/1998.
53.2 Sobre a vantagem de “opção”, entende-se que sua concessão também foi indevida, visto que proporcionou um
acréscimo aos proventos de aposentadoria em relação a última remuneração contributiva da atividade, resultando em
descumprimento do disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional
20/1998.
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53.3 Especificamente sobre o acréscimo de 13,23% (VPI – Decisão judicial) sobre as parcelas remuneratórias, entendese desnecessário maiores comentários, haja vista que ele não está refletindo nos proventos atuais (peça 2), em face de decisão
do Supremo Tribunal Federal na Reclamação 14872, que determinou a cessação do pagamento desse acréscimo.
54. Nada obstante, deve-se dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, nos termos do
Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal.
55. Por fim, vale destacar que o aludido ato deu entrada neste Tribunal há menos de cinco anos, não sendo aplicável,
portanto, o procedimento de contraditório e ampla defesa determinado pelo Acórdão 587/2011-TCU-Plenário.
CONCLUSÃO
56. A abrangência e a profundidade das verificações levadas a efeito fundamentam convicção de que o ato de
aposentadoria deve ser apreciado pela ilegalidade pelos seguintes motivos:
a) pagamento da vantagem de opção que trata o art. 2º da Lei 8.911/1994 (c/c art. 18, da Lei 11.416/2006), o que
proporcionou um acréscimo aos proventos de aposentadoria em relação a última remuneração contributiva da atividade,
resultando em descumprimento do disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda
Constitucional 20/1998;
b) pagamento da vantagem de quintos em razão de parcelas incorporadas pelo exercício de funções comissionadas
após o advento da Lei 9.624/1998.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
57. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1 o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei
8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, propõe-se:
a) considerar ilegal e negar o registro do ato constante do presente processo.
b) dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106
da Súmula de Jurisprudência do TCU;
c) determinar à Unidade Jurisdicionada que:
c.1) abstenha de realizar pagamentos para o ato ora apreciado pela ilegalidade, no prazo 15 (quinze) dias, contados a
partir da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos
do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU;
c.2) emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias, após corrigidas as
falhas que ensejaram na ilegalidade do ato;
c.3) comunique o interessado do teor desta decisão, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição
de eventuais recursos não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os
recursos não sejam providos;
c.4) no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que o
interessado está ciente do julgamento deste Tribunal.”
2. O Ministério Público junto a esta Corte de Contas manifestou-se de acordo com a proposta formulada pela unidade
técnica.
É o Relatório.
VOTO
Em julgamento, ato inicial de aposentadoria emitido no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região/AC e
RO em favor do Sr. Clávio Wellighton de Araújo Tenório, ex-ocupante do cargo de analista judiciário.
2. Instruindo o feito, a Secretaria de Fiscalização de Pessoal - Sefip manifesta-se pela negativa de registro do ato em face
das seguintes irregularidades identificadas na composição dos proventos:
a) inclusão de parcela alusiva à “opção” de que trata o art. 2º da Lei 8.911/1994 (c/c o art. 18 da Lei 11.416/2006), em
desrespeito ao disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal;
b) incorporação de “quintos” pelo exercício de funções comissionadas em período posterior ao advento da Lei
9.624/1998.
3. O Ministério Público, em cota simples, põe-se de acordo com a proposta da unidade técnica.
4. Acompanho as conclusões dos pareceres, por seus fundamentos.
5. De fato, como anotou a unidade técnica, em 2015, quando emitido o título de aposentação em análise, há muito se
encontrava em vigor a regra fixada no art. 40, § 2º, da Carta Constitucional, na redação dada pelas Emendas Constitucionais
20/1998 e 41/2003, a saber:
“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante
contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem
o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. [Redação dada pela Emenda Constitucional 41]
............................................................................................................................................
§ 2º Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do
respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão
[Redação dada pela Emenda Constitucional 20]” (grifos acrescidos).

397
Tribunal de Contas da União
Secretaria das Sessões

6. Ora, a inclusão da “opção” no benefício – parcela sobre a qual não incide contribuição previdenciária, diga-se de
passagem – eleva os proventos do ex-servidor a um patamar superior ao da remuneração que lhe era devida na atividade, pelo
exercício de seu cargo efetivo, hipótese expressamente vedada pelo comando constitucional.
7. Essa mesma questão, a propósito, motivou no âmbito desta Corte a prolação do Acórdão 1.599/2019-Plenário,
oportunidade em que o Tribunal houve por bem (item 9.4):
“firmar entendimento de que é vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive o
pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão (‘opção’), aos servidores que implementaram os requisitos de
aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou o valor dos proventos à
remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria”.
8. Relativamente à incorporação de funções, informam os autos que o Sr. Clávio Wellighton de Araújo Tenório teve
incluídos em seus rendimentos cinco quintos da função comissionada de código FC-9, sendo que parte da referida parcela foi
incorporada após a definitiva extinção do instituto, ocorrida em 8/4/1998, com a publicação da Lei 9.624/1998.
9. Sobre a matéria, o entendimento fixado em regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (STF) é no
sentido de que “ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função
comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal” (Tema 395, RE 638.115).
10. Esse posicionamento, todavia, ainda sofrerá modulação de efeitos, consoante noticiado no Diário Oficial de Justiça
232, de 24/10/2019.
11. Nessas circunstâncias, na linha da jurisprudência mais recente desta Corte (cf. Acórdãos 11.875/2019-1ª Câmara e
2.793/2019-Plenário, entre outros), cumpre assentar a negativa de registro do ato em análise apenas no pagamento indevido da
“opção”, devendo a questão referente aos “quintos” ser acompanhada junto ao STF e reavaliada em momento oportuno.
Ante o exposto, VOTO por que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 463/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 031.268/2019-6.
2. Grupo I – Classe de Assunto: V - Aposentadoria
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Clávio Wellighton de Araújo Tenório (143.048.304-06).
4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região/AC e RO.
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato inicial de aposentadoria emitido no âmbito do Tribunal
Regional do Trabalho da 14ª Região/AC e RO em favor do Sr. Clávio Wellighton de Araújo Tenório,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões
expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1º, inciso V, 39, inciso II, e 45
da Lei 8.443/1992, em:
9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria do Sr. Clávio Wellighton de Araújo Tenório (143.048.304-06), recusando
seu registro;
9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelo interessado, consoante o Enunciado
106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal;
9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região/AC e RO que:
9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes
do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71,
inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte;
9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da
interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a
notificação;
9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que o interessado teve ciência
desta deliberação;
9.3.4. acompanhe, junto ao Supremo Tribunal Federal, a tramitação do Recurso Extraordinário 638.115 e, sobrevindo
decisão definitiva envolvendo a modulação de efeitos da tese de repercussão geral fixada naqueles autos, adote as providências
pertinentes com relação aos “quintos” integrados à remuneração do Sr. Clávio Wellighton de Araújo Tenório (143.048.304-06)
pelo exercício da função comissionada FC-9 posteriormente a 8/4/1998;
9.4. determinar à Sefip que:
9.4.1. esclareça à unidade de origem, com supedâneo no art. 262, § 2º, do Regimento Interno, que a concessão considerada
ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novo ato concessório, escoimado da
irregularidade apontada nestes autos;
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9.4.2. monitore o cumprimento das medidas indicadas no subitem 9.3 acima.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0463-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler (Relator), Bruno Dantas e Vital do
Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.

GRUPO II – CLASSE V – 1ª Câmara
TC 031.405/2019-3
Natureza: Pensão Militar
Órgão: Décima Segunda Região Militar
Interessadas: Celia Pereira de Souza (626.616.557-00); Dina Meireles Jardim (099.751.952-53);
Larissa Souza Chaves (007.788.702-60); Maria Roseni de Souza Mendes (055.853.682-49)
Representação legal: Luiz Eduardo Hayden dos Santos (OAB/AM 12.051) e outros, representando
Dina Meireles Jardim.
SUMÁRIO: PENSÃO MILITAR. CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NO GRAU
HIERÁRQUICO IMEDIATO ÀQUELE OCUPADO PELO INSTITUIDOR, CIRCUNSTÂNCIA
MOTIVADA PELA CONSTATAÇÃO DE INVALIDEZ DO MILITAR QUANDO ESTE JÁ SE
ENCONTRAVA REFORMADO (ART. 110, § 1º, DA LEI 6.880/1980). HIPÓTESE NÃO
CONTEMPLADA NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. ILEGALIDADE E NEGATIVA DE
REGISTRO. DETERMINAÇÕES.
RELATÓRIO
Trata-se de pensão militar concedida pela Décima Segunda Região Militar.
2. A Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip), não tendo encontrado irregularidade no ato,
propõe, com a anuência do Ministério Público, seu registro.
É o relatório.
VOTO
Em exame, pensão militar do Comando do Exército.
2. A Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) propugna o registro do ato.
3. O Ministério Público põe-se de acordo.
4. Divirjo dos pareceres, como segue.
5. Pelo que se depreende dos autos, o instituidor, sr. Manoel do Espírito Santo Souza, graduado como Segundo Sargento,
foi transferido para a reserva remunerada em 1973, aos 48 anos de idade. Como o militar contabilizava menos de 30 anos de
serviço, seus proventos se mantiveram atrelados ao grau hierárquico da ativa. Nessas mesmas condições, o militar foi reformado
ex officio em 1980, ao atingir a idade limite de permanência na reserva.
6. Anos mais tarde, em 2009, o título de inatividade do sr. Manoel do Espírito Santo Souza foi alterado para vincular
seus proventos ao soldo de Segundo Tenente, ou seja, três graus hierárquicos acima daquele que o militar ostentava na atividade.
O fundamento para tanto seria o disposto no art. 110, § 1º, da Lei 6.880/1980 (Estatuto dos Militares), na redação dada pela Lei
7.580/1986:
“Art. 110. O militar da ativa ou da reserva remunerada, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes
dos incisos I e II do art. 108, será reformado com a remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau
hierárquico imediato ao que possuir ou que possuía na ativa, respectivamente.
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§ 1º Aplica-se o disposto neste artigo aos casos previstos nos itens III, IV e V do artigo 108, quando, verificada a
incapacidade definitiva, for o militar considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer
trabalho.
§ 2º Considera-se, para efeito deste artigo, grau hierárquico imediato:
(...)
b) o de Segundo-Tenente, para Primeiro-Sargento, Segundo-Sargento e Terceiro-Sargento”.
7. Como se vê, o benefício previsto no art. 110 da Lei 6.880/1980, expressamente dirigido ao militar da ativa ou da
reserva remunerada, não alcança o militar reformado.
8. Sobre a questão, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), intérprete último da lei federal, há muito se
encontra pacificada, como ilustra o precedente adiante reproduzido:
“ADMINISTRATIVO. MILITAR. REFORMA. ALTERAÇÃO DE BENEFÍCIO. INCAPACIDADE SUPERVENIENTE.
ART. 110, § 1º, C/C ART. 108, V, DA LEI 6.880/80. MILITARES DA ATIVA OU RESERVA REMUNERADA. RESTRIÇÃO.
MILITAR JÁ REFORMADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A reforma do militar com a remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato
ao que possuir ou que possuía na ativa, nos termos do art. 110, § 1º, c/c o art. 108, V, da Lei 6.880/80, restringe-se aos militares
da ativa ou reserva remunerada, na exata disposição do caput do art. 110, não sendo possível a concessão de tal benesse àqueles
militares já reformados.
2. Recurso especial não provido” (REsp 1.340.075/CE, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 9/4/2013,
DJe de 15/4/2013; ênfase acrescentada).
9. O mesmo posicionamento foi encampado à unanimidade pelo Plenário desta Corte de Contas por meio do Acórdão
2.225/2019, de 18/9/2019.
10. Pois bem, como o sr. Manoel do Espírito Santo Souza já se encontrava reformado quando reconhecido inválido, seus
proventos não poderiam ser majorados com fulcro no art. 110, § 1º, do Estatuto.
11. Assim, apresentam-se ilegais tanto a alteração da reforma do militar quanto, no que aqui interessa, o benefício
pensional outorgado à viúva e às filhas.
12. A propósito, não é demasiado assinalar que a relação jurídica de militares inativos com a União é substancialmente
distinta daquela envolvendo suas pensionistas, de modo que não há que se falar, em favor destas, em eventual direito à
conservação nos proventos de vantagens – ora reconhecidamente irregulares – indevidamente percebidas em vida pelo
instituidor.
13. Aliás, o Supremo Tribunal Federal tem restringido até mesmo a eficácia de títulos executivos judiciais quando o
titular do direito migra da condição de servidor ativo para a de servidor aposentado. No MS 30.725, por exemplo, o Ministro
Gilmar Mendes anotou:
“Nesse sentido, a coisa julgada deveria ser invocada, a princípio, para efeitos de pagamento de vencimentos, o que não
significa, necessariamente, que essa proteção jurídica se estenda, desde logo, para o cálculo dos proventos, o qual deve ser
analisado caso a caso, sob pena de reconhecer-se a perpetuação de um direito declarado a ponto de alcançar um instituto
jurídico diverso: o instituto dos proventos.”
14. Diante do exposto, voto no sentido de que este Colegiado adote a deliberação que ora submeto a sua apreciação.
ACÓRDÃO Nº 464/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 031.405/2019-3.
2. Grupo II – Classe de Assunto: V – Pensão Militar
3. Interessadas: Celia Pereira de Souza (626.616.557-00); Dina Meireles Jardim (099.751.952-53); Larissa Souza Chaves
(007.788.702-60); Maria Roseni de Souza Mendes (055.853.682-49).
4. Órgão: Décima Segunda Região Militar.
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
8. Representação legal: Luiz Eduardo Hayden dos Santos (OAB/AM 12.051) e outros, representando Dina Meireles
Jardim
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão militar deferida pela Décima Segunda Região Militar,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões
expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1º, inciso V, 39, inciso II, e 45
da Lei 8.443/1992, em:
9.1. considerar ilegal o ato de concessão de interesse das sras. Celia Pereira de Souza, Dina Meireles Jardim, Larissa
Souza Chaves e Maria Roseni de Souza Mendes, recusando seu registro;
9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelas interessadas, consoante o
Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal;
9.3. determinar à Décima Segunda Região Militar que:
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9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes
do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71,
inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte;

9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação às sras. Celia Pereira de Souza, Dina Meireles
Jardim, Larissa Souza Chaves e Maria Roseni de Souza Mendes, alertando-as de que o efeito suspensivo
proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não as 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 as
interessadas tiveram ciência desta deliberação;
9.4. esclarecer à unidade de origem, com supedâneo no art. 262, § 2º, do Regimento Interno, que a
concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de
novo ato concessório, escoimado da irregularidade apontada nestes autos;
9.5. determinar à Sefip que monitore o cumprimento das medidas indicadas acima.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0464-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler (Relator), Bruno Dantas e Vital do
Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.

GRUPO II – CLASSE V – 1ª Câmara
TC 031.760/2019-8
Natureza: Pensão Militar
Órgão: Ministério da Defesa - COMANDO DA MARINHA
Interessadas: Angelica Pereira Bispo dos Santos (044.021.957-48); Celia Ribeiro Nogueira
(082.687.115-15); Ilza Domingues Gomes (864.467.387-49); Jacy Trindade Urbano (832.268.695-15);
Jane Luci Pereira Bispo dos Santos Diniz (015.000.047-23); Joventina Maria dos Santos (304.119.804-59);
Maria Madalena Araujo Moreira (005.093.157-12); Maria das Graças de Santana (636.664.137-49); Maria
de Nazaré dos Anjos Oliveira (071.527.602-68); Tania Sueli Pereira Bispo dos Santos (920.555.757-91);
Telma Pereira Bispo dos Santos (697.760.917-68); Therezinha de Jesus Souza Lima (428.801.497-20)
Representação legal: não há
SUMÁRIO: PENSÕES MILITARES. ILEGALIDADE E NEGATIVA DE REGISTRO DE DOIS
DOS ATOS (INICIAL E REVERSÃO), REFERENTES A INSTITUIDOR AGRACIADO – QUANDO
JÁ REFORMADO – COM ELEVAÇÃO DOS PROVENTOS MOTIVADA POR INVALIDEZ
PERMANENTE (ART. 110 DA LEI 6.880/1980). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA
CONCESSÃO DA VANTAGEM A MILITARES JÁ REFORMADOS. FALHA PRESENTE NOS
BENEFÍCIOS PENSIONAIS. DETERMINAÇÕES. LEGALIDADE E REGISTRO DAS DEMAIS
CONCESSÕES.
RELATÓRIO
Trata-se de pensões militares concedidas pelo Comando da Marinha.
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2. A Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip), não tendo encontrado irregularidade nos atos,
propõe, com a anuência do Ministério Público, seu registro.
É o relatório.
VOTO
Em exame, dez pensões militares concedidas pelo Comando da Marinha.
2. A Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) propugna o registro dos atos.
3. O Ministério Público põe-se de acordo.
4. Divirjo dos pareceres no tocante aos títulos (inicial e reversão) alusivos ao sr. Paulo Bispo dos Santos, como segue.
5. Segundo informam os autos, o militar, graduado como Terceiro Sargento, foi transferido para a reserva remunerada
em 1983, tendo, desde então, seus proventos calculados com base no soldo de Segundo Sargento, com fulcro na regra prevista
na redação primitiva do art. 50, inciso II, da Lei 6.880/1980 (“São direitos dos militares (...) a percepção de remuneração
correspondente ao grau hierárquico superior ou melhoria da mesma quando, ao ser transferido para a inatividade, contar mais
de 30 (trinta) anos de serviço”). Nessas condições, o militar foi reformado ex officio em 1993, ao atingir a idade limite de
permanência na reserva remunerada.
6. Anos mais tarde, em 2008, o título de inatividade do sr. Paulo Bispo dos Santos foi alterado para vincular seus
proventos ao soldo de Segundo Tenente, ou seja, quatro graus hierárquicos acima daquele que o militar ostentava na atividade.
O fundamento para tanto seria o disposto no art. 110, § 1º, da Lei 6.880/1980 (Estatuto dos Militares), na redação dada pela Lei
7.580/1986:
“Art. 110. O militar da ativa ou da reserva remunerada, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes
dos incisos I e II do art. 108, será reformado com a remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau
hierárquico imediato ao que possuir ou que possuía na ativa, respectivamente.
§ 1º Aplica-se o disposto neste artigo aos casos previstos nos itens III, IV e V do artigo 108, quando, verificada a
incapacidade definitiva, for o militar considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer
trabalho.
§ 2º Considera-se, para efeito deste artigo, grau hierárquico imediato:
a) o de Primeiro-Tenente, para Guarda-Marinha, Aspirante-a-Oficial e Suboficial ou Subtenente;
b) o de Segundo-Tenente, para Primeiro-Sargento, Segundo-Sargento e Terceiro-Sargento”.
7. Como se vê, o benefício previsto no art. 110 da Lei 6.880/1980, expressamente dirigido ao militar da ativa ou da
reserva remunerada, não alcança o militar reformado.
8. Sobre a questão, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), intérprete último da lei federal, há muito se
encontra pacificada, como ilustra o precedente adiante reproduzido:
“ADMINISTRATIVO. MILITAR. REFORMA. ALTERAÇÃO DE BENEFÍCIO. INCAPACIDADE SUPERVENIENTE.
ART. 110, § 1º, C/C ART. 108, V, DA LEI 6.880/80. MILITARES DA ATIVA OU RESERVA REMUNERADA. RESTRIÇÃO.
MILITAR JÁ REFORMADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A reforma do militar com a remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato
ao que possuir ou que possuía na ativa, nos termos do art. 110, § 1º, c/c o art. 108, V, da Lei 6.880/80, restringe-se aos militares
da ativa ou reserva remunerada, na exata disposição do caput do art. 110, não sendo possível a concessão de tal benesse àqueles
militares já reformados.
2. Recurso especial não provido” (REsp 1.340.075/CE, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 9/4/2013,
DJe de 15/4/2013; ênfase acrescentada).
9. O mesmo posicionamento foi encampado à unanimidade pelo Plenário desta Corte de Contas por meio do Acórdão
2.225/2019, de 18/9/2019.
10. Pois bem, como o sr. Paulo Bispo dos Santos já se encontrava reformado quando reconhecido inválido, seus proventos
não poderiam ser majorados com fulcro no art. 110, § 1º, do Estatuto.
11. Assim, apresentam-se ilegais tanto a alteração da reforma do militar quanto, no que aqui interessa, os benefícios
pensionais outorgados à viúva e às filhas.
12. A propósito, não é demasiado assinalar que a relação jurídica de militares inativos com a União é substancialmente
distinta daquela envolvendo suas pensionistas, de modo que não há que se falar, em favor destas, em eventual direito à
conservação nos proventos de vantagens – ora reconhecidamente irregulares – indevidamente percebidas em vida pelo
instituidor.
13. Aliás, o Supremo Tribunal Federal tem restringido até mesmo a eficácia de títulos executivos judiciais quando o
titular do direito migra da condição de servidor ativo para a de servidor aposentado. No MS 30.725, por exemplo, o Ministro
Gilmar Mendes anotou:
“Nesse sentido, a coisa julgada deveria ser invocada, a princípio, para efeitos de pagamento de vencimentos, o que não
significa, necessariamente, que essa proteção jurídica se estenda, desde logo, para o cálculo dos proventos, o qual deve ser
analisado caso a caso, sob pena de reconhecer-se a perpetuação de um direito declarado a ponto de alcançar um instituto
jurídico diverso: o instituto dos proventos.”
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14. Por fim, no tocante às demais concessões tratadas neste processo, acompanho a proposição dos pareceres técnicos,
favoráveis ao registro.
15. Diante do exposto, voto no sentido de que este Colegiado adote a deliberação que ora submeto a sua apreciação.
ACÓRDÃO Nº 465/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 031.760/2019-8.
2. Grupo II – Classe de Assunto: V – Pensão Militar
3. Interessadas: Angelica Pereira Bispo dos Santos (044.021.957-48); Celia Ribeiro Nogueira (082.687.115-15); Ilza
Domingues Gomes (864.467.387-49); Jacy Trindade Urbano (832.268.695-15); Jane Luci Pereira Bispo dos Santos Diniz
(015.000.047-23); Joventina Maria dos Santos (304.119.804-59); Maria Madalena Araujo Moreira (005.093.157-12); Maria das
Graças de Santana (636.664.137-49); Maria de Nazaré dos Anjos Oliveira (071.527.602-68); Tania Sueli Pereira Bispo dos
Santos (920.555.757-91); Telma Pereira Bispo dos Santos (697.760.917-68); Therezinha de Jesus Souza Lima (428.801.49720).
4. Órgão: Ministério da Defesa - COMANDO DA MARINHA.
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões militares deferidas pelo Comando da Marinha,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões
expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1º, inciso V, 39, inciso II, e 45
da Lei 8.443/1992, em:

9.1. considerar legais os atos de pensão militar de interesse das sras. Therezinha de Jesus Souza Lima,
Maria das Graças de Santana, Celia Ribeiro Nogueira, Maria de Nazaré dos Anjos Oliveira, Jacy Trindade
Urbano, Maria Madalena Araujo Moreira, Joventina Maria dos Santos e Ilza Domingues Gomes, ordenando
seu registro;
9.2. considerar ilegais os atos de concessão de interesse das sras. Telma Pereira Bispo dos Santos, Angelica Pereira Bispo
dos Santos, Jane Luci Pereira Bispo dos Santos Diniz e Tania Sueli Pereira Bispo dos Santos, recusando seu registro;
9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelas interessadas, consoante o
Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal;
9.4. determinar ao Comando da Marinha que:
9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes
dos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts.
71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte;

9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação às sras. Telma Pereira Bispo dos Santos, Angelica
Pereira Bispo dos Santos, Jane Luci Pereira Bispo dos Santos Diniz e Tania Sueli Pereira Bispo dos Santos,
alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não
providos, não as exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação;
9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que as
interessadas tiveram ciência desta deliberação;
9.5. esclarecer à unidade de origem, com supedâneo no art. 262, § 2º, do Regimento Interno, que as
concessões consideradas ilegais poderão prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal
de novos atos concessórios, escoimados da irregularidade apontada nestes autos;
9.6. determinar à Sefip que monitore o cumprimento das medidas indicadas no item 9.4.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0465-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler (Relator), Bruno Dantas e Vital do
Rêgo.
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13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.

GRUPO II – CLASSE V – 1ª Câmara
TC 031.896/2019-7
Natureza: Pensão Militar
Órgão: Ministério da Defesa - COMANDO DA MARINHA
Interessadas: Adriana Teixeira da Cunha Gomes de Matos (757.647.257-04); Claudia Teixeira da Cunha Nogueira
(769.443.797-91); Claudiria Vicente da Costa (052.244.047-97); Eliana Pereira Tavares Raposo (885.434.127-49); Fabiana dos
Santos de Aquino (044.631.087-56); Gerciria dos Santos Soares (091.517.885-00); Hylta Coimbra de Souza (054.195.737-68);
Luciana Teixeira da Cunha Dias (668.016.217-34); Maria Denair Barros Pereira (665.510.057-72); Maria Teresinha Severo
(071.148.257-81); Marlene Cavalcanti Galvão (020.549.684-98); Sonia Maria Campos Gomes Fernandes (296.088.301-25)
Representação legal: não há
SUMÁRIO: PENSÕES MILITARES. ILEGALIDADE E NEGATIVA DE REGISTRO DE TRÊS ATOS,
REFERENTES A INSTITUIDORES AGRACIADOS – QUANDO JÁ REFORMADOS – COM ELEVAÇÃO DOS
PROVENTOS MOTIVADA POR INVALIDEZ PERMANENTE (ART. 110 DA LEI 6.880/1980). AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL PARA CONCESSÃO DA VANTAGEM A MILITARES JÁ REFORMADOS. FALHA PRESENTE NOS
BENEFÍCIOS PENSIONAIS. DETERMINAÇÕES. LEGALIDADE E REGISTRO DAS DEMAIS CONCESSÕES.
RELATÓRIO
Trata-se de pensões militares concedidas pelo Comando da Marinha.
2. A Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) propõe, com a anuência do Ministério Público, o registro dos atos, à
exceção daquele de interesse da sra. Hylta Coimbra de Souza, viúva do ex-capitão de corveta sr. Wilton Rocha de Souza. No
caso, para a unidade técnica e o parquet, o benefício – calculado com base no posto ocupado pelo instituidor na ativa – deveria
corresponder ao grau hierárquico imediato (capitão de fragata), nos termos do art. 110 da Lei 6.880/1980.
É o relatório.
VOTO
Em exame, dez pensões militares concedidas pelo Comando da Marinha.
2. A Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) propugna o registro dos atos, salvo aquele de interesse da sra. Hylta
Coimbra de Souza. No caso, para a unidade técnica, os proventos da beneficiária não deveriam ser calculados com base no último
posto ocupado pelo instituidor, o ex-capitão de corveta sr. Wilton Rocha de Souza, como consignado no título, mas no posto
imediato, a saber, capitão de fragata.
3. O Ministério Público põe-se de acordo.
4. Divirjo parcialmente dos pareceres, como segue.
5. Segundo informam os autos, o sr. Marcelino Dias Soares, graduado como Suboficial, foi transferido para a reserva
remunerada em 1988, tendo, desde então, seus proventos calculados com base no soldo de Segundo-Tenente, com fulcro na regra
prevista na redação primitiva do art. 50, inciso II, da Lei 6.880/1980 (“São direitos dos militares (...) a percepção de remuneração
correspondente ao grau hierárquico superior ou melhoria da mesma quando, ao ser transferido para a inatividade, contar mais
de 30 (trinta) anos de serviço”). Nessas condições, o militar foi reformado ex officio em 1997, ao atingir a idade limite de
permanência na reserva remunerada.
6. Anos mais tarde, em 2018, o título de inatividade do sr. Marcelino Dias Soares foi alterado (com efeitos retroativos a
2013) para vincular seus proventos ao soldo de Primeiro-Tenente, ou seja, dois graus hierárquicos acima daquele que o militar
ostentava na atividade. O fundamento para tanto seria o disposto no art. 110, §§ 1º e 2º, da Lei 6.880/1980 (Estatuto dos
Militares), na redação dada pela Lei 7.580/1986:
“Art. 110. O militar da ativa ou da reserva remunerada, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes
dos incisos I e II do art. 108, será reformado com a remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau
hierárquico imediato ao que possuir ou que possuía na ativa, respectivamente.
§ 1º Aplica-se o disposto neste artigo aos casos previstos nos itens III, IV e V do artigo 108, quando, verificada a
incapacidade definitiva, for o militar considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer
trabalho.
§ 2º Considera-se, para efeito deste artigo, grau hierárquico imediato:
a) o de Primeiro-Tenente, para Guarda-Marinha, Aspirante-a-Oficial e Suboficial ou Subtenente;
b) o de Segundo-Tenente, para Primeiro-Sargento, Segundo-Sargento e Terceiro-Sargento”.
7. Como se vê, o benefício previsto no art. 110 da Lei 6.880/1980, expressamente dirigido ao militar da ativa ou da
reserva remunerada, não alcança o militar reformado.
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8. Sobre a questão, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), intérprete último da lei federal, há muito se
encontra pacificada, como ilustra o precedente adiante reproduzido:
“ADMINISTRATIVO. MILITAR. REFORMA. ALTERAÇÃO DE BENEFÍCIO. INCAPACIDADE SUPERVENIENTE.
ART. 110, § 1º, C/C ART. 108, V, DA LEI 6.880/80. MILITARES DA ATIVA OU RESERVA REMUNERADA. RESTRIÇÃO.
MILITAR JÁ REFORMADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A reforma do militar com a remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato
ao que possuir ou que possuía na ativa, nos termos do art. 110, § 1º, c/c o art. 108, V, da Lei 6.880/80, restringe-se aos militares
da ativa ou reserva remunerada, na exata disposição do caput do art. 110, não sendo possível a concessão de tal benesse àqueles
militares já reformados.
2. Recurso especial não provido” (REsp 1.340.075/CE, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 9/4/2013,
DJe de 15/4/2013; ênfase acrescentada).
9. O mesmo posicionamento foi encampado à unanimidade pelo Plenário desta Corte de Contas por meio do Acórdão
2.225/2019, de 18/9/2019.
10. Pois bem, como o sr. Marcelino Dias Soares já se encontrava reformado quando reconhecido inválido, seus proventos
não poderiam ser majorados com fulcro no art. 110, § 1º, do Estatuto.
11. Assim, apresentam-se ilegais tanto a alteração da reforma do militar quanto, no que aqui interessa, o benefício
pensional outorgado à viúva, sra. Gerciria dos Santos Soares.
12. A propósito, não é demasiado assinalar que a relação jurídica de militares inativos com a União é substancialmente
distinta daquela envolvendo suas pensionistas, de modo que não há que se falar, em favor destas, em eventual direito à
conservação nos proventos de vantagens – ora reconhecidamente irregulares – indevidamente percebidas em vida pelo
instituidor.
13. Aliás, o Supremo Tribunal Federal tem restringido até mesmo a eficácia de títulos executivos judiciais quando o
titular do direito migra da condição de servidor ativo para a de servidor aposentado. No MS 30.725, por exemplo, o Ministro
Gilmar Mendes anotou:
“Nesse sentido, a coisa julgada deveria ser invocada, a princípio, para efeitos de pagamento de vencimentos, o que não
significa, necessariamente, que essa proteção jurídica se estenda, desde logo, para o cálculo dos proventos, o qual deve ser
analisado caso a caso, sob pena de reconhecer-se a perpetuação de um direito declarado a ponto de alcançar um instituto
jurídico diverso: o instituto dos proventos.”
14. Também ilegais, por apresentarem falhas similares, os atos alusivos às pensões instituídas pelos srs. Juracy Pereira
da Costa (em favor de sua filha, sra. Eliana Pereira Tavares Raposo) e José Maria Teixeira da Cunha Sobrinho (em favor de suas
filhas, sras. Adriana Teixeira da Cunha Gomes de Matos, Claudia Teixeira da Cunha Nogueira e Luciana Teixeira da Cunha
Dias).
15. O primeiro militar, Suboficial reformado em 1988 com os proventos de Segundo-Tenente, por contar mais de 30 anos
de serviço, teve seu benefício alterado, em 2015 (com efeitos retroativos a 2011), para o grau de Primeiro-Tenente.
16. O segundo, Capitão de Corveta reformado em 2002 com proventos do posto, por contar menos de 30 anos de serviço,
teve seu benefício alterado, em 2010 (com efeitos retroativos a 2009), para o posto de Capitão de Fragata.
17. Em ambos os casos, como se vê, as alterações decorreram da indevida aplicação da regra do art. 110, § 1º, da Lei
6.880/1980 a militares então já reformados.
18. Portanto, as pensões deixadas por ambos os instituidores, por contemplarem a melhoria indevida, devem ter seu
registro negado.
19. O ato relativo à pensão instituída pelo sr. Wilton Rocha de Souza, por outro lado, diferentemente do que entendem a
Sefip e o Ministério Público, encontra-se perfeitamente apto ao registro pelo Tribunal.
20. De fato, embora o órgão de origem tenha se equivocado no lançamento, no sistema e-Pessoal, do código de
fundamentação legal da reforma do militar (REF-13, em vez de REF-12), o próprio gestor de pessoal, uma vez advertido a
respeito pelo sistema, esclareceu não se aplicar à hipótese a disciplina do § 1º do art. 110 da Lei 6.880/1980, ou seja, o instituidor,
quando reformado, não se encontrava “impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho” (cf. peça 3, p. 3). Logo,
o cálculo dos proventos com base no último posto do militar na ativa apresenta-se correto.
21. Independentemente disso, lembro, de passagem, que, mesmo que o apontamento da unidade técnica fosse procedente,
não poderia esta Corte – por via oblíqua – patrocinar a elevação do valor do benefício previdenciário concedido pela
administração.
22. Assim, paralelamente ao registro do ato, cumpre ordenar à Sefip que, nos termos do art. 6º, § 1º, inciso II, da
Resolução 206/2007, providencie a correção, no sistema e-Pessoal, do código de fundamentação legal da reforma do instituidor.
23. Finalmente, quanto às demais concessões tratadas no processo, acompanho a proposição dos pareceres técnicos,
favoráveis ao registro.
ACÓRDÃO Nº 466/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 031.896/2019-7.
2. Grupo II – Classe de Assunto: V – Pensão Militar
3. Interessadas: Adriana Teixeira da Cunha Gomes de Matos (757.647.257-04); Claudia Teixeira da Cunha Nogueira
(769.443.797-91); Claudiria Vicente da Costa (052.244.047-97); Eliana Pereira Tavares Raposo (885.434.127-49); Fabiana dos
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Santos de Aquino (044.631.087-56); Gerciria dos Santos Soares (091.517.885-00); Hylta Coimbra de Souza (054.195.737-68);
Luciana Teixeira da Cunha Dias (668.016.217-34); Maria Denair Barros Pereira (665.510.057-72); Maria Teresinha Severo
(071.148.257-81); Marlene Cavalcanti Galvão (020.549.684-98); Sonia Maria Campos Gomes Fernandes (296.088.301-25).
4. Órgão: Ministério da Defesa - COMANDO DA MARINHA.
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões militares deferidas pelo Comando da Marinha,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões
expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1º, inciso V, 39, inciso II, e 45
da Lei 8.443/1992, em:
9.1. considerar legais os atos de pensão militar de interesse das sras. Hylta Coimbra de Souza, Maria Teresinha Severo,
Sonia Maria Campos Gomes, Maria Denair Barros Pereira, Claudiria Vicente da Costa, Fabiana dos Santos de Aquino e Marlene
Cavalcanti Galvão, ordenando seu registro;
9.2. considerar ilegais os atos de concessão de interesse das sras. Gerciria dos Santos Soares, Eliana Pereira Tavares
Raposo, Adriana Teixeira da Cunha Gomes de Matos, Claudia Teixeira da Cunha Nogueira e Luciana Teixeira da Cunha Dias,
recusando seu registro;
9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelas interessadas, consoante o
Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal;
9.4. determinar ao Comando da Marinha que:
9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes
dos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts.
71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte;
9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação às sras. Gerciria dos Santos Soares, Eliana Pereira Tavares Raposo,
Adriana Teixeira da Cunha Gomes de Matos, Claudia Teixeira da Cunha Nogueira e Luciana Teixeira da Cunha Dias, alertandoas de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não as exime da devolução
dos valores indevidamente percebidos após a notificação;
9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que as interessadas tiveram
ciência desta deliberação;
9.5. esclarecer à unidade de origem, com supedâneo no art. 262, § 2º, do Regimento Interno, que as concessões
consideradas ilegais poderão prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novos atos concessórios,
escoimados da irregularidade apontada nestes autos;
9.6. determinar à Sefip que:
9.6.1. providencie a correção, no sistema e-Pessoal, do código de fundamentação legal da reforma do sr. Wilton Rocha
de Souza, lançado no ato alusivo à sra. Hylta Coimbra de Souza (peça 3), conformando-o com o apontamento feito pelo gestor
de pessoal no campo “XI. Observações Preliminares”;
9.6.2. monitore o cumprimento das medidas indicadas no item 9.4.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0466-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler (Relator), Bruno Dantas e Vital do
Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.

GRUPO I – CLASSE II – Primeira Câmara
TC 525.052/1996-8 [Apenso: TC 015.582/2016-7]
Natureza: Tomada de Contas Especial
Entidade: Fundação Universidade Federal do Piauí
Responsáveis: Anfrísio Neto Lobão Castelo Branco (010.773.923-20); Antônio Manoel Gayoso e Almendra Castelo
Branco Filho (022.363.033-00); Antônio de Sampaio Rameiro (011.020.283-04); Construtora Lourival Parente Ltda.
(05.346.218/0001-16); Construtora Norberto Odebrecht S.A. (15.102.288/0001-82); João Eulálio de Pádua (099.821.593-72)
Representação legal: Tathiane Vieira Viggiano Fernandes (OAB/MG 101.379), Igor Fellipe Araújo de Sousa (OAB/DF
41.605) e outros

406
Tribunal de Contas da União
Secretaria das Sessões

SUMÁRIO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. IRREGULARIDADES RELATIVAS À CONSTRUÇÃO DE
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. CONTAS IRREGULARES. DÉBITO. MULTA. AUTORIZAÇÃO PARA
PARCELAMENTO DO DÉBITO. RECOLHIMENTO DAS PARCELAS SEM OS CORRESPONDENTES ACRÉSCIMOS
LEGAIS. SALDO EXIGÍVEL. NOTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PARA PAGAMENTO DO VALOR RESIDUAL.
RELATÓRIO
Adoto, como relatório, com alguns ajustes de forma, a instrução elaborada no âmbito da Secretaria de Controle Externo
de Tomada de Contas Especial (SecexTCE) inserta à peça 158, verbis:
“INTRODUÇÃO
1. Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada a partir da conversão de processo de auditoria das obras do
Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí (UFPI), em cumprimento a Decisão da 1ª Câmara, em sessão de
17/2/1998 - Relação 1/98, Ata 4/98 (peça 10, p. 23).
HISTÓRICO
2. Por meio do Acórdão 3.116/2007-1ª Câmara (peça 20, p. 152-154), relatado pelo Ministro Marcos Vinicius Vilaça,
foram julgadas irregulares as contas da Construtora Norberto Odebrecht S.A. (15.102.288/0001-82), imputando-lhe débito das
quantias nele especificadas.
3. Cabe transcrever trecho da instrução precedente (peça 113), contendo histórico dos fatos supervenientes, in verbis:
‘Em cumprimento ao Acórdão n. 3.116/2007 – TCU – 1ª Câmara (peça 20, p. 152-154), Sessão de 7/11/2006 - Ordinária,
Ata n. 41/2006 – 1ª Câmara, foram notificados: (...)
Construtora Norberto Odebrecht S.A., pelo Ofício n. 3419/2006-TCU/SECEX-PI, de 20/12/2006, peça 20, p. 176-178,
do qual a responsável tomou ciência em 28/12/2006, AR peça 20, p. 179. (Procuração peça 20, p. 181 e peça 21, p. 1).
2. As Construtoras Lourival Sales Parente Ltda. e Norberto Odebrecht S/A interpuseram recurso de reconsideração
(peças 22 e 23), que foram conhecidos, não providos, Acórdão 1134/2015-TCU-1ª Câmara (peça 61), Sessão de 24/2/2015, Ata
n. 4/2015 – 1ª Câmara.
3. Os responsáveis foram notificados:
a) (...)
b) (...) a Construtora Norberto Odebrecht S.A., pelo Ofício n. 0518/2015- TCU/SECEX-PI, de 14/4/2015, peça 80, do
qual a responsável tomou ciência em 28/4/2015, AR peça 82 (Advogada: Tathiane Vieira Viggiano Fernandes, OAB/MG n.
101379, procuração peça 51); a empresa requereu, com fundamento no art. 217/RI/TCU, o parcelamento do débito em 36
(trinta e seis) vezes, peça 85, autorizado pelo Acórdão 4109/2015-TCU-1ª Câmara, peça 93.
3.1. a Construtora Norberto Odebrecht S.A., foi comunicada do Acórdão 4109/2015-TCU-1ª Câmara, peça 93 e do
Acórdão 5824/2015-TCU-1ª Câmara, peça 98 (retificador), por meio do Ofício n. 1523/2015- TCU/SECEX-PI, de 23/10/2015,
peça 102, do qual a responsável tomou ciência em 30/10/2015, AR peça 103 (Advogada: Tathiane Vieira Viggiano Fernandes,
OAB/MG n. 101379, procuração peça 51); (...)
4. O Acórdão n. 3.116/2007 – TCU - 1ª Câmara transitou em julgado em 14/5/2015 para a Construtora Norberto
Odebrecht S.A. e, em 5/5/2015 para a Construtora Lourival Sales Parente Ltda.’
4. A Construtora Norberto Odebrecht S.A. (15.102.288/0001-82) recolheu o débito - 37 parcelas de valores iguais, sem
a devida atualização prevista nos normativos - que lhe foi imputado pelo Acórdão 3.116/2006-1ª Câmara, cujo parcelamento
foi autorizado por meio do Acórdão 4.109/2015-1ª Câmara, retificado pelo Acórdão 5.824/2015-1ª Câmara (peças 93 e 98).
EXAME TÉCNICO
5. A representante legal da responsável foi notificada acerca do fato por meio do Ofício 206/2019-TCU/Sec-PI, de
25/3/2019 (peças 152-153), cujo teor se transcreve a seguir:
‘Comunico a Vossa Senhoria que, conforme os registros deste Tribunal, as parcelas do débito imposto à Construtora
Norberto Odebrecht S.A. pelo Acórdão 3.116/2006-TCU-1ª Câmara, Rel. Ministro Benjamin Zymler, proferido em processo de
Tomada de Contas Especial, TC 525.052/1996-8, cujo parcelamento foi autorizado por meio do Acórdão 4.109/2015-TCU-1ª
Câmara, retificado pelo Acórdão 5.824/2015-TCU-1ª Câmara, Rel. Ministro Benjamin Zymler, foram recolhidas sem a devida
atualização monetária prevista, restando saldo devedor no valor de R$ 436.456,14 (quatrocentos e trinta e seis mil, quatrocentos
e cinquenta e seis reais e catorze centavos).’ (Grifos acrescidos)
6. Foi encaminhada a Guia de Recolhimento da União (GRU) com valor principal de R$ 436.456,14, competência
3/2019 (peça 150).
7. Em razão do expediente que foi encaminhado, a responsável protocolizou documento (constante da peça 154), datado
de 23/4/2019, em que teceu os seguintes argumentos, em síntese:
7.1. Foi notificada, por meio do Ofício 518/2015, para efetuar o pagamento do montante de R$ 3.367.417,67,
correspondente ao valor da condenação atualizado e acrescido de juros até 14/4/2015;
7.2. Do montante total à época (R$ 3.367.417,67), apenas R$1.018.817,70 correspondiam ao valor supostamente
recebido a maior no âmbito do contrato fiscalizado, corrigido monetariamente até o dia 14/4/2015. Os demais R$ 2.348.599,97
– mais do que o dobro dos valores originais corrigidos – correspondiam a juros de mora aplicados ao longo de mais de 20
anos;
7.3. Apresentou, no dia 21/5/2015, requerimento para efetuar o recolhimento do montante imputado em 36 parcelas,
conforme autoriza o art. 217 do Regimento Interno do TCU. Tal pedido foi deferido por meio do Acórdão 4.109/2015-1ª Câmara,
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proferido em sessão realizada no dia 21/7/2015;
7.4. A empresa efetuou o pagamento das 36 prestações, no valor de R$ 97.280,00 cada, rigorosamente em dia, iniciando
em novembro/2015 e findando em outubro/2018. Os pagamentos totalizaram, assim, R$ 3.502.080,00, correspondentes aos
valores imputados atualizados até outubro de 2015;
7.5. Contudo, após o pagamento das 36 parcelas do débito, o TCU notificou a empresa para recolher saldo residual no
montante de R$ 436.456,14. Isso porque, no entendimento dessa Corte de Contas, o pagamento das parcelas pela empresa teria
se dado sem a devida atualização monetária e cômputo de juros;
7.6. A empresa adotou postura de absoluta boa-fé no pagamento das parcelas do débito a ela imputado e efetuou o
pagamento de todas as prestações rigorosamente em dia, findando o recolhimento das mesmas exatos 36 (trinta e seis) meses
após o início;
7.7. Cita julgados do TCU, arguindo que o Tribunal, em casos em que se reconhece a boa-fé do responsável, entende
que não deve haver a incidência da taxa Selic, que contempla tanto correção monetária quanto juros (Acórdão 1.603/2011Plenário, relatado pelo Ministro Ubiratan Aguiar), ou reconheceu que, em caso de parcelamento de débito, havendo
reconhecimento da boa-fé dos responsáveis, deve ser realizada apenas a atualização monetária dos valores em discussão, sem
incidência dos juros de mora (Acórdão 6.812/2014-Segunda Câmara);
7.8. Entende que a atualização dos valores de cada uma das parcelas do débito imputado à empresa deve ser realizada
sem a incidência de juros. Ou seja, entende-se que essa atualização deve se dar mediante aplicação de taxa diversa da Selic,
notadamente por meio do IPCA;
7.9. O que se discute nessa ocasião é justamente a cobrança de encargos sobre valores acessórios ao montante principal.
Caso realizada a atualização na forma pretendida pela unidade técnica, haveria a cobrança de juros compostos, ou juros sobre
juros, vedada pelo ordenamento jurídico;
7.10. Considerando que o pagamento da trigésima sexta e última parcela do montante pela construtora ocorreu no dia
5/10/2018, entende-se ainda que a atualização monetária deva se dar apenas até essa data, uma vez que não há que se falar em
mora da empresa no pagamento após esse período. O que se discute nesta ocasião é tão somente a metodologia e a forma de
reajuste das parcelas do débito; e
7.11. Necessária a revisão da metodologia de correção do montante em discussão, ante a boa-fé da construtora no
pagamento das parcelas do débito imputado.
8. Por fim, requer: (a) a atualização do saldo residual sem a incidência de juros, por meio da aplicação do IPCA até a
data do pagamento da última prestação (5/10/2018); (b) a autorização do parcelamento do montante a ser calculado, nos termos
do art. 217, caput, do RITCU, e da jurisprudência dessa Corte de Contas.
Análise
9. Dos documentos contidos nos autos, verificam-se os seguintes fatos:
9.1. O débito inicial (peça 99), em 23/10/2015, no montante de R$ 3.502.048,47, consistiu na soma do saldo do débito
(incluindo variação da Selic) em 23/10/2015, no valor de R$ 1.067.128,79, com o saldo dos juros em 23/10/2015, no valor de
R$ 2.434.919,68;
9.2. O Ofício 1.523/2015-TCU/SECEX-PI, de 23/10/2015, foi de notificação/parcelamento de débito (peça 102), que
encaminhou a Guia de Recolhimento da União (GRU) relativa à primeira parcela de trinta e seis, no valor do principal de R$
97.280,00 (peça 100).
10. Ora, o débito, quando do início do parcelamento, estava atualizado e com os juros de mora devidos, como deveria;
ou seja, refletiu o montante devido na data: R$ 3.502.048,47 em 23/10/2015. Se pagasse à vista, esse seria o montante devido
naquela data. Ocorre que, com o parcelamento solicitado e aprovado, esse montante foi dividido em 36 parcelas, resultando na
primeira parcela paga em 5/11/2015, no valor de R$ 97.280,00 (sobre a primeira parcela não coube atualização porque assim
já estava). A partir daí, era de se esperar que as parcelas sucessivas fossem atualizadas monetariamente, com os
correspondentes acréscimos legais.
11. Tal alerta constou do mencionado Ofício 1.523/2015-TCU/SECEX-PI, de 23/10/2015 (peça 102), que, (i) além de
solicitar à responsável que comprovasse, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela da dívida aos cofres da
entidade credora, conforme detalhado no Anexo I do ofício, a qual seria atualizada monetariamente, desde as respectivas datas
de ocorrência, acrescidos dos juros de mora devidos, até o efetivo recolhimento, (ii) informou que as parcelas vencerão em
intervalos sucessivos de trinta dias, a contar do vencimento da primeira, incidindo sobre cada parcela, atualizada
monetariamente, os correspondentes acréscimos legais. O recolhimento de cada parcela deveria ser comprovado, perante o
TCU, no prazo de quinze dias, a contar do vencimento (item 4 do Anexo II do ofício – Informações Complementares).
12. Consta nos autos cópia do comprovante de pagamento da GRU relativa à 1ª aparcela (novembro/2015) do débito,
no valor de R$ 97.280,00, 5/11/2015 (peça 104), bem como dos comprovantes de pagamento das GRU relativas às demais
parcelas (dezembro/2015 a outubro/2018, de 8/12/2015 a 5/10/2018) do débito, cada parcela no valor de R$ 97.280,00 (peças
106-109, 112, 115, 117-120, 122-146).
13. O pagamento da primeira parcela ocorreu no montante devido e indicado pelo TCU, com a GRU encaminhada em
anexo àquele ofício de notificação/parcelamento de débito. Todavia, as demais parcelas ocorreram de forma contrária ao
exigido e informado no ofício, pois a construtora limitou-se a devolver as importâncias relativas ao valor principal (calculado
à época) de cada parcela - R$ 97.280,00, sem a incidir sobre cada parcela, atualizada monetariamente, os correspondentes
acréscimos legais.
14. É sobre esse fato que se apurou, a partir da memória de cálculo apresentada pela unidade técnica (peça 148), o saldo
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do débito (incluindo variação da Selic) em 22/3/2019, de R$ 436.456,14, abatendo-se as trinta e seis parcelas já restituídas (36
parcelas de R$ 97.280,00 cada, nas datas dos efetivos recolhimentos – no período de 5/11/2015 a 5/10/2018, totalizando o
montante de R$ 3.502.080,00 – valor original, cuja correção também foi considerada naquela memória de cálculo, como seria
de se esperar).
15. Logo, o saldo do débito é exigível e o cálculo mostra-se adequado, não assistindo razão à responsável, cujos
argumentos não merecem prosperar.
16. Por fim, cabe ressaltar que a boa-fé arguida não cabe no presente momento, mas na oportunidade de apresentação
das alegações de defesa, conforme previsto na Lei Orgânica do TCU. Ademais, quando da análise do mérito destas contas, não
foi reconhecida a boa-fé da responsável, tanto que não lhe foi fixado novo prazo para recolhimento do débito nos termos do art.
12, § 2º da Lei 8.443/1992, conforme se observa do Acórdão 3.116/2007-1ª Câmara (peça 20, p. 152-154). No Parecer do
MPTCU, ficou consignado que, quanto às construtoras, exclui-se qualquer possibilidade de inferência de boa-fé no recebimento
dos pagamentos irregulares (peça 20, p. 133), cujas considerações foram incorporadas pelo Ministro Relator às suas razões de
decidir (peça 20, p. 151).
17. Se, ao realizar os pagamentos das parcelas do débito, a empresa o fez (pelos valores originais sem as devidas
atualizações e encargos) de boa-fé, tal fato não a exime de realizar a devida correção (pagamento do valor residual – saldo do
débito) neste momento, haja vista que a boa fé no pagamento não se transfere para os fatos que ensejaram o débito. A empresa
foi condenada a pagar o débito com juros de mora e, repisa-se, foi alertada à época do início do parcelamento, não sendo
importante se o seu erro (pagamento sem as devidas atualizações) foi intencional ou não.
18. Utilizando-se o “Sistema Débito” do TCU, apurou-se para esta data, 3/9/2019, o montante devido: R$ 450.353,75
(cujo demonstrativo ora se junta aos autos - peça 157). Em que pese o requerimento de atualização do saldo residual sem a
incidência de juros não deva ser acatado, entende-se que o pleito de autorização do parcelamento daquele montante possa ser
atendido, nos termos do art. 217, caput, do RITCU, e da jurisprudência dessa Corte de Contas.
CONCLUSÃO
19. A irregularidade detectada nos pagamentos dos débitos parcelados consiste no recolhimento sem a devida
atualização monetária prevista das parcelas do débito imposto à Construtora Norberto Odebrecht S.A. pelo Acórdão
3.116/2006-1ª Câmara, cujo parcelamento foi autorizado por meio do Acórdão 4.109/2015-1ª Câmara, retificado pelo Acórdão
5.824/2015-1ª Câmara (itens 9-18 desta instrução).
20. Com efeito, cabe comunicar à construtora sobre a ocorrência, indicando-lhe o saldo devedor atualizado para esta
data (3/9/2019), que, calculado pelo “Sistema Débito”, é de R$ 450.353,75. Adicionalmente, conceder-lhe o parcelamento desse
montante, em 36 parcelas, conforme solicitado, alertando-a sobre a manutenção dos juros.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
21. Ante o exposto, submetem-se os autos à apreciação superior, para posterior envio ao Gabinete do Exmo. Sr. MinistroRelator Benjamin Zymler, via Ministério Público, com a seguinte proposta:
21.1. comunicar à Construtora Norberto Odebrecht S.A. que, conforme os registros deste Tribunal, as parcelas do débito
imposto à ela pelo Acórdão 3.116/2006-1ª Câmara, Rel. Ministro Benjamin Zymler, proferido em processo de Tomada de Contas
Especial, TC 525.052/1996-8, cujo parcelamento foi autorizado por meio do Acórdão 4.109/2015-1ª Câmara, retificado pelo
Acórdão 5.824/2015-1ª Câmara, Rel. Ministro Benjamin Zymler, foram recolhidas sem a devida atualização monetária prevista,
restando saldo devedor no valor de R$ 450.353,75, atualizado para a data de 3/9/2019;
21.2. autorizar o parcelamento, em até 36 vezes, do saldo devedor indicado no item precedente imputado à empresa
Construtora Norberto Odebrecht S/A, alertando-a sobre a manutenção dos encargos legais;
21.3. encaminhar cópia da presente instrução ao responsável.”
2. O sr. Diretor e o sr. Secretário da SecexTCE ratificaram a instrução acima (peças 159 e 160).
3. O d. representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU), em sua intervenção
regimental, acolheu o encaminhamento alvitrado pela unidade técnica (peça 161).
É o relatório.

VOTO
Em exame processo de tomada de contas especial instaurada a partir da conversão de processo de auditoria nas obras do
Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí (UFPI), em cumprimento a decisão da 1ª Câmara prolatada na sessão
de 17/2/1998.
2. Na sessão de 7/11/2006, por intermédio do Acórdão 3.116/2007-1ª Câmara, no que interessa ao presente feito, foram
julgadas irregulares as contas da Construtora Norberto Odebrecht S.A., com imputação de débito.
3. Em cumprimento ao supracitado julgado, a Construtora Norberto Odebrecht S.A. foi notificada pelo Ofício
3.419/2006/SECEX-PI (peça 20, p. 176-178), do qual tomou ciência em 28/12/2006 (vide aviso de recebimento inserto à peça
20, p. 179).
4. Ato contínuo, a empresa interpôs recurso de reconsideração, o qual foi rejeitado por meio do Acórdão 1.134/2015-1ª
Câmara (peça 61), Sessão de 24/2/2015. Sua notificação acerca dessa decisão deu-se por intermédio do Ofício 518/2015/SECEXPI (peça 80), recebido em 28/4/2015 (vide aviso de recebimento à peça 82).
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5. A empresa, então, requereu, nos termos do art. 217 do RITCU, o parcelamento do débito em 36 parcelas (peça 85), o
que foi autorizado pelo Acórdão 4.109/2015-1ª Câmara, retificado pelo Acórdão 5.824/2015-1ª Câmara. A responsável foi
notificada desta deliberação por meio do Ofício 1.523/2015/SECEX-PI, de 23/10/2015 (peça 102), do qual tomou ciência em
30/10/2015 (peça 103).
6. Cumpre registrar que o Acórdão 3.116/2007-1ª Câmara transitou em julgado para a Construtora Norberto Odebrecht
S.A. em 14/5/2015.
7. Do que ressai dos autos, a empresa recolheu o débito em 37 parcelas de valores iguais, sem a devida atualização
prevista nos normativos internos desta Corte de Contas. Desse modo, foi exarada notificação nos seguintes termos:
“Comunico a Vossa Senhoria que, conforme os registros deste Tribunal, as parcelas do débito imposto à Construtora
Norberto Odebrecht S.A. pelo Acórdão 3.116/2006-TCU-1ª Câmara, Rel. Ministro Benjamin Zymler, proferido em processo de
Tomada de Contas Especial, TC 525.052/1996-8, cujo parcelamento foi autorizado por meio do Acórdão 4.109/2015-TCU-1ª
Câmara, retificado pelo Acórdão 5.824/2015-TCU-1ª Câmara, Rel. Ministro Benjamin Zymler, foram recolhidas sem a devida
atualização monetária prevista, restando saldo devedor no valor de R$ 436.456,14 (quatrocentos e trinta e seis mil, quatrocentos
e cinquenta e seis reais e catorze centavos).” (g.n.)
8. Junto com a notificação acima, foi encaminhada à empresa a respectiva guia de recolhimento da União (GRU) no
valor de R$ 436.456,14 – competência 3/2019 (peça 150).
9. Em resposta, a Construtora Norberto Odebrecht S.A. carreou aos autos o expediente constante da peça 154, por meio
do qual sustenta, em síntese, que:
(i) do montante total correspondente ao valor da condenação (R$ 3.367.417,67), apenas R$ 1.018.817,70 correspondiam
ao valor supostamente recebido a maior no âmbito do contrato fiscalizado, corrigido monetariamente até o dia 14/4/2015, sendo
que o restante (R$ 2.348.599,97 – mais do que dobro dos valores originais corrigidos) correspondia a juros de mora aplicados
ao longo de mais de vinte anos;
(ii) efetuou o pagamento das 36 prestações, no valor de R$ 97.280,00 cada, rigorosamente em dia, iniciando em
novembro de 2015 e findando em outubro de 2018. Os pagamentos totalizaram R$ 3.502.080,00, correspondentes aos valores
imputados atualizados até outubro de 2015;
(iii) adotou postura de absoluta boa-fé no pagamento das parcelas do débito a ela imputado;
(iv) de acordo com julgados do TCU, em casos em que se reconhece a boa-fé do responsável, não deve haver a incidência
da taxa Selic, que contempla tanto correção monetária quanto juros (Acórdão 1.603/2011-Plenário), ou, em caso de parcelamento
de débito, havendo reconhecimento da boa-fé dos responsáveis, deve ser realizada apenas a atualização monetária dos valores,
sem incidência dos juros de mora (Acórdão 6.812/2014-2ª Câmara);
(v) a atualização dos valores de cada uma das parcelas do débito imputado à empresa deve ser realizada sem a incidência
de juros, ou seja, essa atualização deve se dar mediante aplicação de taxa diversa da Selic, notadamente o IPCA;
(vi) caso seja realizada a atualização na forma pretendida pela unidade técnica, haveria a cobrança de juros compostos,
ou juros sobre juros, o que é vedado pelo ordenamento jurídico; e
(vii) considerando que o pagamento da última parcela ocorreu em 5/10/2018, a atualização monetária deve se dar apenas
até essa data, uma vez que não há que se falar em mora da empresa após esse período.
10. Por fim, a empresa solicita que a atualização do saldo residual seja feita sem a incidência de juros, por meio da
aplicação do IPCA até a data do pagamento da última prestação (5/10/2018). Além disso, requer também o parcelamento do
montante a ser calculado.
11. Quanto ao mérito, endosso a análise efetuada pela unidade técnica, ratificada pelo MP/TCU, razão por que a incorporo
às minhas razões de decidir.
12. Conforme destacou a unidade técnica, temos que:
a) o débito inicial (peça 99), no valor de R$ 3.502.048,47, consistiu na soma do saldo do débito (incluindo variação da
Selic) em 23/10/2015, no montante de R$ 1.067.128,79, ao saldo dos juros em 23/10/2015, no valor de R$ 2.434.919,68;
b) o Ofício 1523/2015/SECEX-PI, de 23/10/2015, enviado à empresa, cuidou de notificação de autorização de
parcelamento de débito (peça 102), ocasião em que foi encaminhada a Guia de Recolhimento da União (GRU) relativa à primeira
das trinta e seis parcelas, no valor do principal de R$ 97.280,00 (peça 100);
c) no momento em que o parcelamento foi autorizado, a quantia correspondente ao débito estava atualizada e acrescida
dos juros de mora devidos, como de praxe; isto é, refletia o montante devido na data de 23/10/2015, a saber, R$ 3.502.048,47; e
d) diante do parcelamento em 36 cotas, a primeira parcela foi paga em 5/11/2015, no valor de R$ 97.280,00. A partir de
então, as parcelas sucessivas deveriam ter sido atualizadas monetariamente, com os correspondentes acréscimos legais.
13. Cumpre registrar que o mencionado Ofício 1523/2015/SECEX-PI alertou à empresa que as demais parcelas
“vencerão em intervalos sucessivos de trinta dias, a contar do vencimento da primeira, incidindo sobre cada parcela, atualizada
monetariamente, os correspondentes acréscimos legais” (peça 102, p. 3). Entretanto, de acordo com os comprovantes de
pagamentos juntados aos autos, tanto a primeira parcela (novembro de 2015 – peça 104) quanto as demais (dezembro de 2015 a
outubro de 2018 – peças 106-109, 112, 115, 117-120, 122-146) assumiram o mesmo valor de R$ 97.280,00. Logo, não houve a
incidência, sobre cada parcela, atualizada monetariamente, dos correspondentes acréscimos legais.
14. Desse modo, mostra-se apropriada a exigência de pagamento do saldo residual.
15. De acordo com o cálculo realizado pela unidade técnica via “Sistema Débito” do TCU, apurou-se, em 3/9/2019, o
saldo devedor de R$ 450.353,75 (vide demonstrativo à peça 157).
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16. Como bem asseverou a SecexTCE, a arguição de boa-fé ora formulada pela empresa não se afigura pertinente, pois
o momento para sua aferição foi na ocasião da apresentação das alegações de defesa, conforme previsto na Lei 8.443/1992. E, a
esse respeito, segundo se extrai do Acórdão 3.116/2007-1ª Câmara, não houve o reconhecimento da boa-fé da responsável, tanto
que não lhe foi fixado novo prazo para recolhimento do débito nos termos do art. 12, § 2º da Lei 8.443/1992. Aliás, também o
MP/TCU, em seu parecer, consignou, à época, que, quanto às construtoras, inexistia qualquer possibilidade de inferência de boafé no recebimento dos pagamentos irregulares (peça 20, p. 133).
17. Acerca do tema ora em debate, a jurisprudência desta Corte já se firmou no sentido de que a taxa Selic (que comporta
juros e correção monetária) deve ser aplicada aos créditos oriundos dos acórdãos do TCU, exceto nos casos em que o Tribunal
delibera pela aplicação de multa ou verifica a ocorrência de débito, mas reconhece a boa-fé do responsável, casos em que deve
ser mantida a sistemática de atualização monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) – vide Acórdãos
44/2013, 1.247/2012 e 1.603/2011, do Plenário, e Acórdãos 11.564/2018, 702/2017, da 1ª Câmara.
18. Ademais, como é sabido, a correção monetária e a incidência de juros de mora não constituem sanções, mas, sim,
mecanismos de recomposição de valores originais, devendo ser calculados desde a ocorrência do fato gerador (Acórdãos
619/2015-Plenário, 6.353/2018-1ª Câmara, 1.229/2010-2ª Câmara, dentre outros).
19. Por fim, entendo que o requerimento de parcelamento do saldo devedor deve ser atendido, nos termos do art. 217 do
RITCU, alertando-se à empresa sobre a manutenção dos encargos legais.
ACÓRDÃO Nº 467/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 525.052/1996-8
1.1. Apenso: 015.582/2016-7
2. Grupo I – Classe de Assunto: II – Tomada de Contas Especial
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Fundação Universidade Federal do Piauí (06.517.387/0001-34)
3.2. Responsáveis: Anfrísio Neto Lobão Castelo Branco (010.773.923-20); Antônio Manoel Gayoso e Almendra Castelo
Branco Filho (022.363.033-00); Antônio de Sampaio Rameiro (011.020.283-04); Construtora Lourival Parente Ltda.
(05.346.218/0001-16); Construtora Norberto Odebrecht S.A. (15.102.288/0001-82); João Eulálio de Pádua (099.821.593-72)
4. Entidade: Fundação Universidade Federal do Piauí
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE)
8. Representação legal: Tathiane Vieira Viggiano Fernandes (OAB/MG 101.379), Igor Fellipe Araújo de Sousa (OAB/DF
41.605) e outros
9. Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada a partir da conversão de
processo de auditoria nas obras do Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí (UFPI), em cumprimento a decisão
da 1ª Câmara prolatada na sessão de 17/2/1998,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ante as razões expostas
pelo relator, em:
9.1. comunicar à Construtora Norberto Odebrecht S.A. que, conforme os registros deste Tribunal, as parcelas do débito
imposto à ela pelo Acórdão 3.116/2006-1ª Câmara, proferido em processo de tomada de contas especial, cujo parcelamento foi
autorizado por meio do Acórdão 4.109/2015-1ª Câmara, retificado pelo Acórdão 5.824/2015-1ª Câmara, foram recolhidas sem
a devida atualização monetária prevista, restando saldo devedor no valor de R$ 450.353,75, atualizado para a data de 3/9/2019;
9.2. autorizar o parcelamento, em até 36 vezes, do saldo devedor indicado no subitem precedente, alertando-se a
responsável sobre a manutenção dos encargos legais;
9.3. alertar à responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará o vencimento antecipado do saldo devedor;
e
9.4. dar ciência do presente acórdão à responsável.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0467-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler (Relator), Bruno Dantas e Vital do
Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.
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GRUPO I – CLASSE II – Primeira Câmara
TC 926.919/1998-9 [Apensos: TC 575.157/1997-6, TC 575.479/1997-3]
Natureza: Prestação de Contas - Exercício: 1997
Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro
Responsável: Yvonne Maggie de Leers Costa Ribeiro (095.265.107-63)
Representação legal: Roberto Leher (CPF 754.562.817-91), representando Universidade Federal do
Rio de Janeiro.
SUMÁRIO: PROSSEGUIMENTO DE ANÁLISE DE CONTAS ANUAIS. ANÁLISE
SOBRESTADA EM RAZÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONTAS ESPECIAIS
IRREGULARES COM IMPUTAÇÃO DE DÉBITO. IRREGULARIDADES SUFICIENTES PARA
MACULAR A GESTÃO DOS RESPONSÁVEIS. CONTAS ANUAIS IRREGULARES. CIÊNCIA E
ARQUIVAMENTO.
1. A liquidação irregular da despesa pública, apurada em contas especiais, constitui ocorrência grave
suficiente para macular a gestão da responsável e ensejar o julgamento pela irregularidade de suas contas
ordinárias.
RELATÓRIO
Cuidam os autos de processo de contas anuais da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ),
relativo ao exercício de 1997.
2. Por meio do Acórdão 3.073/2010-1ª Câmara (Min. Relator Augusto Nardes), o Tribunal decidiu
julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis e sobrestar as contas da Sra. Yvonne Maggie de
Leers Costa Ribeiro, até o trânsito em julgado do TC 575.497/1998-0.
3. O aludido feito cuida, originalmente, de auditoria realizada em 1998, no Instituto de Filosofia e
Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IFCS/UFRJ), nas áreas de bens móveis e
imóveis, contratos, obras e serviços de engenharia.
4. Por conta de indícios de irregularidades apurados na fiscalização, foi promovida audiência de
servidores da UFRJ, inclusive, da responsável ex-diretora do IFCS. Após a análise das razões de
justificativas, o Tribunal decidiu, por meio da Decisão 227/2002-2ª Câmara, converter os autos em tomada
de contas especial e mandar citar a Sra. Yvonne Maggie de Leers Costa Ribeiro, juntamente com outros
responsáveis, em virtude dos seguintes fatos:
a) Superfaturamento nos preços de serviços de engenharia relativos aos convites n.º 9, 10 e 11/1994;
Data
Ocorrência
10/8/1995

da

Valor (R$)
15.718,21

b) Pagamento por serviços de engenharia não-executados relativos ao convite n.º 5/1995;
Data
Ocorrência
28/4/1997

da

Valor (R$)
54.444,72

c) Superfaturamento nos preços de obras e serviços de engenharia relativos ao processo 143/1997 e
aos convites 9 e 13/1995;
Data
da
Ocorrência
17/11/1997

Valor (R$)
626,86
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23/5/1997
6/2/1997

19.212,48
36.738,85

d) Pagamento por serviços de engenharia não executados relativos aos convites 7, 9 e 13/1995 e
3/1996
Data
Ocorrência

da

Valor
(R$)

14/4/1997

40.546,84

23/5/1997

66.442,67

06/2/1997

1.887,26

25/6/1997

80.591,72

5. Cumpridas as medidas processuais, esta Corte de Contas resolveu, no que interessa ao presente
feito, julgar irregulares as contas da Sra. Yvonne Maggie de Leers Costa Ribeiro e condená-la ao pagamento
do débito (solidariamente com outro responsável) e da multa especificados nos subitens 9.6.3 e 9.7 do
Acórdão 7.493/2013-2ª Câmara.
6. Na sequência, o TCU apreciou recurso de reconsideração interposto pela gestora e resolveu afastar
a sanção que lhe foi imposta, haja vista o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, nos termos
do Acórdão 1.433/2016-2ª Câmara. Essa decisão foi mantida por intermédio do Acórdão 7.254/2016-2ª
Câmara, mediante a qual esta Corte de Contas resolveu conhecer de embargos de declaração opostos pela
defendente para, no mérito, rejeitá-los.
7. Superado o motivo do sobrestamento destas contas anuais, a unidade técnica deu prosseguimento
à análise da matéria, na forma da instrução transcrita parcialmente a seguir com os ajustes de forma que
entendi pertinentes:
“16. Destaca-se que a Sra. Yvonne Maggie de Leers Costa Ribeiro, ex-diretora do IFCS, foi a única
responsável que ainda não teve as contas julgadas no presente processo de contas ordinárias da UFRJ,
exercício de 1997. Ademais, que as irregularidades associadas a referida responsável, no processo de TCE
(TC 575.497/1998-0), não foram objeto de exame expresso e conclusivo no âmbito do julgamento de mérito
das contas dos demais responsáveis, Acórdão 3.073/2010-TCU-1ª Câmara.
17. Em relação ao julgamento da TCE (TC 575.497/1998-0), foram declaradas irregulares as contas
do Sr. Roberto da Cunha, fiscal das obras, e da Sra. Yvonne Maggie de Leers Costa Ribeiro, ex-diretora
do IFCS (Acórdão 7.493/2013-TCU-2ª Câmara, com as alterações do Acórdão 1.433/2016-TCU-2ª
Câmara).
18. Entretanto, o Sr. Roberto da Cunha, fiscal das obras, não consta do rol de responsáveis da
unidade no exercício de 1997 (peça 1, p. 6-53). Portanto, não deve ser julgado nos presentes autos. Por
outro lado, a Sra. Yvonne Maggie de Leers Costa Ribeiro, ex-diretora do IFCS, consta do referido rol e
deve ter suas contas julgadas no presente processo, uma vez que o processo sobrestante transitou em
julgado (TC 575.497/1998-0).
19. Assim, cabe verificar se as ocorrências apuradas no processo original de fiscalização, revertido
em TCE, apresentam gravidade suficiente para macular a gestão da Sra. Yvonne Maggie de Leers Costa
Ribeiro no exercício em análise.
20. A Sra. Yvonne Maggie de Leers Costa Ribeiro foi declarada em débito, solidariamente com a
empresa Condal Construções Metálicas Ltda., devido a pagamento por serviços não executados no âmbito
do Convite 5/1995. Adicionalmente, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, a responsável foi
multada no valor de R$ 10 mil, tendo suas contas julgadas irregulares no âmbito da TCE (TC
575.497/1998-0).
21. Vale observar que o recurso que acatou a retirada da multa em nada socorre a responsável,
uma vez que os motivos que levaram a tal foi a ocorrência de prescrição punitiva, não os argumentos de
mérito apresentados pela Sra. Yvonne.
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22. Assim, em virtude da gravidade das irregularidades cometidas pela Sra. Yvonne Maggie de Leers
Costa Ribeiro no exercício de 1997, entende-se que suas contas ordinárias da responsável devem ser
consideradas irregulares.
23. Ponto que deve ser observado, refere-se ao rol de sanções franqueadas ao Tribunal, onde se
pode citar: a obrigação de restituição de débito, a aplicação de multa, o arresto de bens de responsáveis,
a inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, e o envio ao Ministério
Público Eleitoral dos nomes dos responsáveis cujas contas foram julgadas irregulares nos últimos cinco
anos para fins de declaração de inelegibilidade pela justiça eleitoral. Todas essas sanções poderiam ser
aplicadas no âmbito da TCE ou do presente processo de contas ordinárias.
24. Nesse sentido, reproduz-se o seguinte entendimento do Ministro Relator Benjamin Zymler,
expresso no processo de tomada de contas TC 007.588/2000-9, e assentado no Acórdão 1.950/2018-TCUPlenário, que, conquanto faz referência a reabertura das contas, apresenta o mesmo efeito do
sobrestamento das contas de responsáveis:
“O procedimento anterior a 2012 representava formalismo excessivo. A apuração e o julgamento de
novas irregularidades em sede de TCE, como verificado nos presentes autos, geram as mesmas
consequências jurídicas da apreciação das contas anuais: possibilidade de julgar irregulares as contas do
gestor e torná-lo inelegível, imputação de débito e multa, dentre outros. Desnecessário, portanto, a
reabertura das contas anuais. O mérito das novas irregularidades foi apreciado em definitivo no âmbito
da TCE, com julgamento pela irregularidade das contas, o que esvaziou o julgamento deste processo.”
25. Dito isso, entende-se que, no presente caso, as sanções aplicadas à Sra. Yvonne Maggie de
Leers Costa Ribeiro no processo de TCE são adequadas e suficientes para a irregularidade cometida pela
responsável, sem prejuízo de considerar as suas contas ordinárias irregulares.
26. Vale destacar que o julgamento pela irregularidade pelos mesmos atos, concomitantemente, em
Tomada de Contas e Especial e em Prestação de Contas, não se traduz em bis in idem, bem como, não há
necessidade de se oportunizar nova defesa ao responsável, se no processo de TCE já foi oferecido o direito
de ampla defesa e do contraditório (Súmula TCU 288/2015 – Min. Relator Bruno Dantas).
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
27. Diante do exposto, submetemos os autos à consideração superior, para posterior
encaminhamento ao MP-TCU e ao Ministro-Relator, propondo:
a) julgar irregulares as contas ordinárias do exercício de 1997 da Sra. Yvonne Maggie de Leers
Costa Ribeiro (CPF 095.265.107-63), então Diretora do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (IFCS/UFRJ), nos termos dos artigos 1°, inciso I, e 16, inciso III,
alíneas ‘b’ e ‘c’, da Lei 8.443/92;
b) comunicar à Universidade Federal do Rio de Janeiro e à responsável o teor da deliberação que
vier a ser proferida;
c) arquivar o presente processo.”
8. O corpo diretivo da Sec-RJ e o Ministério Público junto ao TCU aquiesceram ao aludido
encaminhamento.
É o relatório.
VOTO
Cuidam os autos de processo de contas anuais da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), relativo ao exercício
de 1997.
2. Por meio do Acórdão 3.073/2010-1ª Câmara, da lavra do Ministro Augusto Nardes, o Tribunal decidiu julgar regulares
com ressalva as contas dos responsáveis e sobrestar as contas da Sra. Yvonne Maggie de Leers Costa Ribeiro até o trânsito em
julgado do TC 575.497/1998-0.
3. O aludido feito cuida, originalmente, de auditoria realizada em 1998, no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (IFCS/UFRJ), nas áreas de bens móveis e imóveis, contratos, obras e serviços de
engenharia.
4. Por conta de indícios de irregularidades apurados na fiscalização, foi promovida audiência de servidores da UFRJ,
inclusive da responsável, ex-diretora do IFCS/UFRJ. Após a análise das razões de justificativas, o Tribunal decidiu, por meio da
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Decisão 227/2002-2ª Câmara, converter os autos em tomada de contas especial e mandar citar a Sra. Yvonne Maggie de Leers
Costa Ribeiro, juntamente com outros agentes públicos, em virtude dos seguintes fatos:
a) Superfaturamento nos preços de serviços de engenharia relativos aos convites 9, 10 e 11/1994;
Data
da
Valor (R$)
Ocorrência
10/8/1995
15.718,21
b) Pagamento por serviços de engenharia não-executados relativos ao convite 5/1995;
Data
Ocorrência
28/4/1997

da

Valor (R$)
54.444,72

c) Superfaturamento nos preços de obras e serviços de engenharia relativos ao processo 143/1997 e aos convites 9 e
13/1995;
Data
da
Ocorrência
17/11/1997
23/5/1997
6/2/1997

Valor (R$)
626,86
19.212,48
36.738,85

d) Pagamento por serviços de engenharia não executados relativos aos convites 7, 9 e 13/1995 e 3/1996
Data
Ocorrência

da

Valor
(R$)

14/4/1997

40.546,84

23/5/1997

66.442,67

06/2/1997

1.887,26

25/6/1997

80.591,72

5. Cumpridas as medidas processuais, esta Corte de Contas resolveu, por intermédio do Acórdão 7.493/2013-2ª Câmara,
julgar irregulares as contas da Sra. Yvonne Maggie de Leers Costa Ribeiro e condená-la solidariamente com outro responsável
ao pagamento do débito de R$ 40.911,00, em razão da ocorrência especificada na letra “b” do item 4 supra. Ademais, o Tribunal
impôs a multa indicada no subitem 9.7 do referido aresto à ex-diretora, nos termos do art. 57 da Lei 8.443/1992.
6. Na sequência, o TCU apreciou recurso de reconsideração interposto pela gestora e resolveu afastar a sanção que lhe
fora imposta, haja vista o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do Acórdão 1.433/2016-2ª Câmara.
Essa decisão foi mantida pelo Acórdão 7.254/2016-2ª Câmara, em julgamento de embargos de declaração opostos pela
defendente.
7. Superado o motivo do sobrestamento destas contas anuais, a Sec-RJ deu prosseguimento à análise da matéria e concluiu
que “as sanções aplicadas à Sra. Yvonne Maggie de Leers Costa Ribeiro no processo de TCE são adequadas e suficientes para
a irregularidade cometida pela responsável, sem prejuízo de considerar as suas contas ordinárias irregulares”.
8. Com isso, alvitrou que as contas ordinárias do exercício de 1997 da então Diretora do IFCS/UFRJ fossem julgadas
irregulares, com fulcro nos arts. 1°, inciso I, e 16, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Lei 8.443/1992.
9. O Ministério Público junto ao TCU aquiesceu ao aludido encaminhamento.
10. Feito esse necessário resumo, passo a decidir.
11. Segundo o art. 206 do Regimento Interno, “a decisão definitiva em processo de tomada ou prestação de contas
ordinária não constituirá fato impeditivo da aplicação de multa ou imputação de débito em outros processos, salvo se a matéria
tiver sido examinada de forma expressa e conclusiva (...)”.
12. Diante desse dispositivo, é possível afirmar que não há necessariamente relação de litispendência entre processos de
contas ordinárias e contas especiais, que podem ter desfechos distintos a depender das ocorrências examinadas nas contas
ordinárias e da materialidade, extensão e gravidade dos fatos apreciados nas contas especiais.
13. No presente caso, a Sra. Yvonne Maggie de Leers Costa Ribeiro teve suas contas especiais julgadas irregulares em
razão do pagamento por serviços de engenharia não-executados relativos ao convite 5/1995, conforme os seguintes fundamentos
expostos no voto condutor do Acórdão 7.493/2013-2ª Câmara:
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“27. (...) entendo que a responsabilização da referida ex-diretora quanto aos pagamentos por serviços não executados
deve ser exclusivamente quanto àqueles de fácil percepção da sua inexecução. Afinal, não seria razoável exigir da ex-diretora
que aferisse a instalação de cada tomada ou luminária da biblioteca.
28. Assim, entendo que a Sra. Yvonne Maggie de Leers Costa Ribeiro deve ser responsabilizada somente pelo pagamento
por serviços não executados no âmbito do Convite 5/1995, relativos à construção de uma estrutura metálica nova na biblioteca,
com execução parcial de fácil percepção mesmo para aqueles que não atuassem diretamente na fiscalização dos contratos. É
fácil perceber pelas fotografias a execução parcial dos serviços contratados.”
14. Dessa forma, apesar de o fato imputado à ex-Diretora não se revestir de materialidade, já que envolve um débito de
R$ 40.911,00, em valores históricos, ele envolve a ocorrência de grave violação a princípio caro à gestão de recursos públicos,
que é a correta verificação da regular execução de despesas, antes de seu pagamento. Cuida-se de providência basilar no trato da
coisa pública, prevista nas normas que regem a execução da despesa pública, cujo desatendimento abre portas à ocorrência de
prejuízos ao erário.
15. Nesse contexto, compreendo que a ocorrência é suficientemente grave para macular a gestão da responsável no
Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sendo correto, na linha da jurisprudência
desta Casa, julgar irregulares suas contas ordinárias, com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas “b” e “c”, e 19
da Lei 8.443/1992.
16. Diante do exposto, voto por que seja adotada a deliberação que ora submeto a este Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 468/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 926.919/1998-9.
1.1. Apensos: 575.157/1997-6; 575.479/1997-3
2. Grupo I – Classe de Assunto II – Prestação de Contas
3. Responsável: Yvonne Maggie de Leers Costa Ribeiro (095.265.107-63).
4. Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro.
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc).
8. Representação legal: Roberto Leher (CPF 754.562.817-91), representando Universidade Federal do Rio de Janeiro.
9. Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) relativa
ao exercício de 1997,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões
expostas pelo Relator, em:
9.1. levantar o sobrestamento dos presentes autos em função do trânsito em julgado do processo sobrestante (TC
575.497/1998-0) ;
9.2. com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas “b” e “c” da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19, parágrafo
único, e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1º, inciso I, 209, inciso III, do Regimento Interno, julgar irregulares as contas
da Sra. Yvonne Maggie de Leers Costa Ribeiro (CPF 095.265.107-63), então Diretora do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais
da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IFCS/UFRJ);
9.3. dar ciência desta deliberação à responsável, à Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e à Secretaria Federal
de Controle Interno;
9.4. arquivar o presente processo após as comunicações pertinentes.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0468-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler (Relator), Bruno Dantas e Vital do
Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.

GRUPO II – CLASSE III – Primeira Câmara
TC 006.178/2017-0
Natureza: Monitoramento
Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso.
Responsáveis: José Bispo Barbosa (205.375.571-72) e Willian Silva de Paula (514.472.071-49).
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Representação legal: não há.
SUMÁRIO: MONITORAMENTO DE DETERMINAÇÕES DIRIGIDAS AO INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO POR MEIO DO ACÓRDÃO 3.077/2015-TCU-PRIMEIRA
CÂMARA. GESTÃO DE PESSOAS E SEGURANÇA DO TRABALHO. AUDIÊNCIA. CUMPRIMENTO DE DUAS
DETERMINAÇÕES. CUMPRIMENTO PARCIAL DE UMA DETERMINAÇÃO. DESNECESSIDADE DE APLICAÇÃO
DE SANÇÃO. ARQUIVAMENTO.
RELATÓRIO
Por registrar as principais ocorrências havidas no andamento do processo até o momento, resumindo os fundamentos das
peças acostadas aos autos, adoto como relatório, com os ajustes necessários, a instrução da secretaria responsável pela análise
da demanda (peça 33), que contou com a anuência do titular da unidade (peça 34):
“INTRODUÇÃO
1. Cuidam os autos de monitoramento do cumprimento das determinações exaradas no Acórdão 3.077/2015-TCUPrimeira Câmara, de relatoria do Ministro Bruno Dantas, prolatado no âmbito do TC 019.040/2014-8, que versou sobre a
prestação de contas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) do exercício de 2013.
HISTÓRICO
2. No referido decisum, a Primeira Câmara do TCU deliberou pelo julgamento das contas regulares com ressalvas,
promovendo as seguintes determinações (peça 1):
‘1.7. determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT), com fundamento no
art. 208, § 2º, do Regimento Interno do TCU, que:
1.7.1. providencie, no prazo de 90 (noventa) dias, a regularização da jornada de trabalho dos servidores que trabalham
em setores responsáveis pela execução de tarefas típicas da administração, de modo que passem a cumprir expediente de 8 horas
diárias, em vez das 6 horas atualmente praticadas, nos termos do inciso XIII do art. 7º da Constituição Federal, do art. 19 da
Lei 8.112/1990, do art. 1º e 3º do Decreto 1.590/1995 (com redação dada pelo Decreto 4.836/2003);
1.7.2. instaure e conclua, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o devido processo legal em decorrência dos apontamentos
relativos a incompatibilidade do regime de dedicação exclusiva (DE) de docentes com o exercício de outra atividade remunerada,
levantando os valores pagos indevidamente a título de gratificação para ressarcimento aos cofres públicos, e regularize a situação
dos servidores relacionados na constatação 3.2.1.4 do Relatório de Auditoria de Gestão, em observância ao art. 20 da
Lei 12.772/2012;
1.7.3. conclua, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, caso ainda não tenha feito, os procedimentos necessários ao
cumprimento das determinações contidas nos itens 1.5.1.1 e 1.5.1.2 do Acórdão 462/2010-TCU-Primeira Câmara, a saber:
1.7.3.1 providencie os equipamentos de proteção individual pertinentes para fins de neutralização da insalubridade
(conforme previsto no capítulo 8, Conclusões, do Levantamento Técnico das Condições Ambientas de Trabalho, de janeiro de
2007, engenheiros de segurança Oswaldo Paulino Filho e José Cristino da Costa), para fins de cumprimento ao disposto no
art. 13 da Orientação Normativa 4, de 13 de julho de 2005, do MPOG (fls. 411/3);
1.7.3.2 cessado o risco, providencie novo levantamento das condições ambientais de trabalho, para fins de avaliar a
suspensão dos adicionais de insalubridade e periculosidade, tendo em vista o disposto nos arts. 8º, inciso I, e 12 da ON 4/2005
do MPOG;
1.8. determinar à Secretaria de Controle Externo no Estado de Mato Grosso que monitore o cumprimento das
determinações contidas nos itens 1.7.1 a 1.7.3 deste Acórdão;’
3. Após a regular notificação do IFMT acerca das determinações constantes do acórdão objeto deste monitoramento, por
meio do Ofício 666/2015-TCU/Secex-MT (peça 2), cuja ciência ocorreu em 10/6/2015 (peça 3), foi encaminhado o Ofício de
diligência 1042/2015-TCU/Secex-MT (peça 4), recebido pela unidade jurisdicionada em 20/8/2015 (peça 5).
4. Em resposta à diligência, o IFMT encaminhou o Ofício 331/2015, datado de 3/9/2015 (peça 6), mediante o qual
apresentou informações sobre o cumprimento dos itens 1.7.1, 1.7.2 e 1.7.3 do acórdão monitorado, não demonstrando o
cumprimento aos itens 1.7.1, 1.7.2 e 1.7.3. Em razão disso, em 21/1/2016, foi encaminhado ao referido Instituto novo ofício de
diligência (peça 7), cuja ciência se deu em 27/1/2016 (peça 8). A resposta à diligência foi encaminhada em 24/2/2016 (peça 11)
e em 26/4/2016 (peça 13).
5. Após a efetiva análise, pela então Secex-MT (peças 14 a 16), da resposta à diligência promovida em 2016, restou
consignado que não houve implementação das determinações dos itens 1.7.1, 1.7.2 e 1.7.3 do Acórdão 3.077/2015-TCUPrimeira Câmara. Em consequência, foi promovida nova diligência junto ao IFMT, por meio do por meio do Ofício 771/2018TCU/Secex-MT (peça 17), recebido em agosto de 2018 (peça 18), a fim de que apresentassem informações adicionais que
permitissem uma análise conclusiva sobre o monitoramento da mencionada deliberação. Em resposta, o IFMT encaminhou o
Ofício 290/2018-GAB/RTR/IFMT, datado de 17/9/2018 (peça 19, p. 1-2), com os respectivos documentos anexos (peça 19, p. 324).
6. Coligindo a resposta do Instituto, a SecexEducação, em entendimento uníssono (peças 21 a 23), quanto ao item 1.7.1
do Acórdão 3.077/2015-Primeira Câmara, considerou que houve atendimento por parte do IFMT, inclusive com criação de
Comissão Permanente de Avaliação dos Ambientes Organizacionais do IFMT (CPAAO) e com definição por meio de Portaria
dos requisitos específicos de flexibilização da jornada de trabalho (peça 19, p. 3-15).
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7. Entretanto, sinalou que não houve atendimento às determinações constantes dos itens 1.7.2 e 1.7.3 (subitens 1.7.3.1 e
1.7.3.2) do Acórdão 3.077/2015-TCU-Primeira Câmara, tendo em vista que: não houve conclusão de processos administrativos
acerca de acumulação ilegal de cargos, no prazo fixado; não houve comprovação de que foram providenciados equipamentos de
proteção individual para fins de neutralização da insalubridade; e não houve avaliação quanto à suspensão dos adicionais de
insalubridade e periculosidade. Destarte, considerou necessário realizar audiência dos responsáveis pela gestão do IFMT no
período subsequente ao Acórdão 3.077/2015-Primeira Câmara, José Bispo Barbosa (205.375.571-72), Reitor do IFMT no
período de 10/6/2015 (data de ciência do Acórdão) a 11/4/2017, e Willian Silva de Paula (514.472.071-49), Reitor a partir
11/4/2017 (peça 20).
8. Ato contínuo, conforme delegação de competência conferida pelo Relator, Ministro Bruno Dantas, com subdelegação
de competência (art. 2º, inc. I, da Portaria-Seproc 2/2019) foram expedidas regularmente as audiências, por meio dos ofícios
610/2019-TCU/SecexEducação, de 12/7/2019 (peça 24), de José Bispo Barbosa; e 611/2019-TCU/SecexEducação, de 12/7/2019
(peça 25), de Willian Silva de Paula, com ciências dos avisos de recebimento - AR de peças 26 e 27, respectivamente. Após
pedido de prorrogação de prazo por Willian Silva (peça 29), com anuência desta Corte (peça 30), a Reitora Substituta do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, Gláucia Mara de Barros, encaminhou resposta ao Ofício 0611/2019TCU/SecexEducação, à peça 31.
9. Contudo, José Bispo Barbosa, Reitor do IFMT no período de 10/6/2015 (data de ciência do Acórdão) a 11/4/2017,
mesmo devidamente notificado (com aviso de recebimento com a sua assinatura) não apresentou resposta ao Ofício 610/2019TCU/SecexEducação.
EXAME TÉCNICO
10. Considerando que José Bispo Barbosa, mesmo tomando ciência do aludido ofício de audiência, não apresentou razões
de justificativa quanto às irregularidades verificadas, impende sinalar que, transcorrido o prazo regimental fixado, e não tendo o
aludido responsável apresentado razões de justificativa, entende-se que deverá ser considerado revel, dando-se prosseguimento
ao processo, de acordo com o art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992.
11. A propósito, a jurisprudência desta Corte perfilha o entendimento de que o não oferecimento de razões de justificativa
em sede de audiência caracteriza tão somente um ônus a ser assumido pelo responsável frente a determinada ocorrência material
que lhe é atribuída, não cabendo multa apenas por este motivo (Acórdão 1.352/2010-TCU-Plenário, Relator: Benjamin Zymler).
12. Demais disso, deve-se observar que nos processos do TCU a revelia não implica a presunção de que sejam verdadeiras
todas as imputações levantadas contra os responsáveis, diferentemente do que ocorre no processo civil, em que o não
comparecimento do réu nos autos leva à presunção da verdade dos fatos narrados pelo autor.
13. Assim, independentemente da revelia, a avaliação da responsabilidade do agente nos processos desta Corte não
prescinde dos elementos existentes nos autos ou para ele carreados, uma vez que são regidos pelo princípio da verdade material
(Acórdãos 163/2015-TCU-Segunda Câmara, relator Min. André de Carvalho; 2.685/2015-TCU-Segunda Câmara, relator Min.
Raimundo Carreiro; 2.801/2015-TCU-Primeira Câmara, relator Min. Walton Alencar Rodrigues; 4.340/2015-TCU-Primeira
Câmara, relator Min. Weder de Oliveira; 5.537/2015-TCU-Primeira Câmara, relator Min. Weder de Oliveira; 12.902/2018-TCUPrimeira Câmara, relator Min. Walton Alencar Rodrigues; 194/2019-TCU-Plenário, relatora Min. Ana Arraes e 2.295/2019TCU-Segunda Câmara, relator Min. André de Carvalho).
14. De outra banda, verifica-se que a Reitora Substituta do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato
Grosso, Gláucia Mara de Barros, encaminhou resposta – acostada aos autos à peça 31 – no lugar de Willian Silva de Paula.
Impende registrar que a jurisprudência assente desta Corte de Constar perfilha entendimento de que a audiência constitui
oportunidade de ampla defesa aos responsáveis, não importando em obrigação, mas em direito de manifestação para
esclarecimento dos fatos (Acórdão 6.359/2013-TCU-Primeira Câmara; relator Min. Valmir Campelo).
15. Destaca-se que a audiência tem caráter personalíssimo e, por isso, não pode ser atendida por terceiros, salvo por
delegação regularmente conferida pelo responsável. Sendo instrumento que possibilita o exercício da ampla defesa nos processos
em tramitação no TCU, não se constitui em obrigação, mas em direito de manifestar-se para contradizer as imputações e
esclarecer os fatos (Acórdão 1.711/2008-TCU-Segunda Câmara; relator Min. Ubiratan Aguiar).
16. Não obstante, à luz do princípio da verdade material, considerando que permanece a obrigatoriedade da análise das
provas existentes no processo (Acórdão 3.604/2015-TCU-Primeira Câmara; Relator: Bruno Dantas), passa-se à análise das
razões de justificativas carreadas aos autos. No que tange à determinação constante do item 1.7.2 do Acórdão 3.077/2015-TCUPrimeira Câmara, a Reitora Substituta do IFMT apresentou as seguintes razões de justificativas referentes à situação dos
processos administrativos dos servidores relacionados na constatação 3.2.1.4 do Relatório de Auditoria de Gestão, in verbis (com
devidos ajustes de forma, para melhor compreensão):
‘Descumprimento do Regime DE quando da auditoria:
Janaína Costa e Silva (1562068) - não é mais servidora deste IFMT tendo sido redistribuída para o IFTO em 28/12/2011
(conforme extrato da ficha funcional em anexo).
Joir Benedito Proença de Amorim (1751473) - responde ao processo administrativo disciplinar 23188.016510.201718, tendo a comissão recomendado o cálculo dos valores nos períodos em que o servidor recebeu dedicação exclusiva tendo
outros vínculos para devolução ao erário. Além disso, a comissão notou que atualmente o professor ocupa cargo no IFMT em
regime de 40 horas semanais possuindo também outro vínculo com a SEDUC/MT de 30 (trinta) horas semanais; desta forma a
comissão encaminhou notificação ao servidor com o termo de opção de cargo, nos termos do art. 133 da Lei 8.112/1990, para
regularização da sua jornada de trabalho e considerando que os documentos apresentados pelo mesmo são insuficientes para
regularizar a sua jornada de trabalho, sugerindo a penalidade de demissão nos termos do art. 132, inciso XII da Lei 8.112/1990.
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(conforme cópia dos documentos em anexo). O processo se encontra na Procuradoria deste IFMT para parecer e posterior
julgamento pelo Reitor.
Marcos José Gonçalves (2659640) - o servidor responde ao processo administrativo disciplinar 23188.016509.2017-8,
designado inicialmente pela Portaria 1603/2017, tendo sido incumbida à presidência ao servidor Leandro Martins Moreira dos
Santos (conforme portaria em anexo). A designação do referido servidor para ser presidente da comissão deu-se em virtude de
sua formação em direito e sua participação em curso específico sobre PAD. Ocorre que desde que recebeu o referido processo o
servidor manteve-se inerte e, mesmo após várias notificações da Corregedoria, não concluiu os trabalhos. Dessa forma, a
Corregedoria do IFMT promoveu a avocação do processo por meio da Ordem Administrativa 01/2019 de 3/6/2019 (em anexo),
designando nova comissão para a conclusão dos trabalhos.
Rogério Barbosa Pereira (2683475) - o servidor não pertence mais aos quadros deste IFMT tendo solicitado vacância
por posse em cargo inacumulável em 15/1/2010. (Ficha funcional anexa)
Regularizaram situação funcional, mas descumpriram o regime DE em algum momento da carreira:
Cristovam Albano da Silva Junior (1545934) - servidor após ser notificado regularizou a situação junto à unidade de
Gestão de Pessoas demonstrando que não há valores a serem devolvidos.
Dario Perna (1668811); Itamar Jose Valeria Junior (1758329); José Roberto Lopes (416120); Jucineth Glória do
Espírito Santo Vital de Carvalho (1299800); Rildo Vieira de Araújo (1655204): os servidores respondem ao processo
administrativo disciplinar 23188.016509.2017-8, designado inicialmente pela Portaria 1603/2017, tendo sido incumbida à
presidência ao servidor Leandro Martins Moreira dos Santos (conforme portaria em anexo). A designação do referido servidor
deu-se em virtude de sua formação em direito e sua participação em curso específico sobre PAD. Ocorre que desde que recebeu
o referido processo o servidor manteve-se inerte e, mesmo após várias notificações da Corregedoria, não concluiu os trabalhos.
Dessa forma a Corregedoria do IFMT promoveu a avocação do processo por meio da Ordem Administrativa 01/2019 de
3/6/2019, designando nova comissão para a conclusão dos trabalhos e determinou a abertura de procedimento para apurar a
responsabilidade do servidor que deixou de dar andamento no processo por desídia na condução dos trabalhos.
Edione Teixeira de Carvalho (1748967) - a servidora após ser notificada regularizou a situação junto à unidade de
Gestão de Pessoas demonstrando que não há valores a serem devolvidos.
Eloisa Rosana de Azeredo (1754676) - a servidora após ser notificada regularizou a situação junto à unidade de Gestão
de Pessoas demonstrando que não há valores a serem devolvidos.
Eudinei de Oliveira Silva (2114069) - o servidor após ser notificado regularizou a situação junto à unidade de Gestão
de Pessoas demonstrando que não há valores a serem devolvidos.
Jorge Luiz da Silva (1756512) - o servidor após ser notificado regularizou a situação junto à unidade de Gestão de
Pessoas demonstrando que não há valores a serem devolvidos.
Mara Maria Outra (1758000) - a servidora após ser notificada regularizou a situação junto à unidade de Gestão de
Pessoas demonstrando que não há valores a serem devolvidos.
Márcio Gonçalves dos Santos (1756323) - Está respondendo ao PAD 23188.016506.2017-41, designado inicialmente
pela Portaria 1105/2017, tendo sido incumbida à presidência ao servidor Luiz Carlos dos Santos (conforme portaria em anexo).
Anota-se que a referida comissão se faz necessária como forma de complementar trabalho desenvolvido por comissão anterior
com base no Parecer da Procuradoria Jurídica deste IFMT nº 00278/2018/PFE-IFMT.
Marcos Vinícius Santiago Silva (2114115) - responde ao processo administrativo disciplinar 23188.016510.2017-18,
tendo a comissão concluído que não houve acúmulo de cargos no período em que o professor trabalhava em regime de dedicação
exclusiva no IFMT. O processo se encontra na Procuradoria deste IFMT para parecer e posterior julgamento pelo Reitor.
Pablo Rodrigo Alves de Souza (1803437) - o servidor não pertence mais aos quadros deste IFMT, tendo solicitado
vacância por posse em cargo inacumulável em 11/06/2013. (Ficha funcional anexa)
Sandra Mariotto (1625629) - a servidora após ser notificada regularizou a situação junto à unidade de Gestão de Pessoas
demonstrando que não há valores a serem devolvidos (conforme notificação em anexo).
Sérgio Tavares Crecca (2462618) - responde ao PAD 23188.016512.2017-07, designado inicialmente pela Portaria
1103/2017, tendo sido incumbida à presidência ao servidor Vinícius de Moraes Arantes (conforme portaria em anexo). Anotase que a referida comissão se faz necessária como forma de complementar trabalho desenvolvido por comissão anterior com
base no parecer da Procuradoria Jurídica 00057/2019/PFE-IFMT/PFIFMATO GROSSO/PGF/AGU.’
17. Ademais, a Reitora Substituta do IFMT consignou que atualmente o IFMT conta com aproximadamente 105 processos
e procedimentos disciplinares instaurados e ativos, os quais são acompanhados pela unidade de Corregedoria componente do
Sistema de Correição do Poder Executivo Federal, que tem como órgão central a Controladoria-Geral da União. Aduziu que a
referida unidade normatizou a atividade correcional no IFMT com a edição da Resolução Normativa 17/2018 e vem capacitando
continuamente servidores para atuarem nos procedimentos. Observou que o número de servidores capacitados a atuarem nos
PADs ainda é insuficiente e muitos desses servidores demonstram baixo engajamento para com a atividade, dando prioridade
muitas vezes à atividade-fim do seu cargo de lotação. Ressaltou, como forma de melhorar o engajamento dos servidores na
participação junto à atividade disciplinar, que o IFMT incluiu no regulamento de políticas de capacitação item específico que
confere pontuação extra aos servidores que presidirem e concluírem PADs no âmbito institucional, esperando que essa
prerrogativa desperte o interesse de um número maior de servidores para comporem as comissões e minimize a concentração de
processos em poucos servidores e mesmo que os processos fiquem por muito tempo parados, como o processo acima citado.
18. Justificou que vem implantando inúmeras ações no sentido de concluir os processos em questão e que tal fato só não
ocorreu em virtude de situação alheia à sua vontade; que a dificuldade para conclusão dos processos e procedimentos
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disciplinares não é uma exclusividade do IFMT, tanto que o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 592 que diz que o
excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo
à defesa.
19. Pugnou que, ainda que haja processos antigos sem um desfecho, o tempo médio de duração dos processos nessa
instituição é inferior à média de outros órgãos do Poder Executivo e os processos mais atrasados são justamente aqueles que
foram iniciados antes da criação da Corregedoria e padecem de inúmeras fragilidades, como ausência de prova documental apta
a constituir a materialidade.
20. Coligindo as razões de justificativas alvitradas pelo IFMT, verifica-se que o IFMT não logrou comprovar o
cumprimento integral da determinação constante do item 1.7.2 do Acórdão 3.077/2015-TCU-Primeira Câmara, haja vista, a
despeito do decisum ser de 2015, ainda em 2019, há processos que não foram nem iniciados e outros em apuração, conforme se
demonstra seguir.
21. Dos servidores relacionados na constatação 3.2.1.4 do Relatório de Auditoria de Gestão da CGU, havia um grupo de
quatro servidores que se encontravam em regime de dedicação exclusiva no IFMT e exerciam pelo menos uma outra atividade
remunerada. Sobre este grupo, o gestor do IFMT asseverou o seguinte: dois servidores (Janaína Costa e Silva e Rogério Barbosa
Pereira) não pertencem mais ao quadro de pessoal do IFMT; outro servidor (Marcos José Gonçalves) teve seu processo
administrativo disciplinar avocado pela Corregedoria do IFMT, por ineficiência do responsável da comissão disciplinar
respectiva, tendo sido designada, por meio da Ordem Administrativa 01/2019 de 3/6/2019, nova comissão para a conclusão dos
trabalhos; por fim, um servidor (Joir Benedito Proença de Amorim) responde ao processo administrativo disciplinar
23188.016510.2017-18, tendo a comissão recomendado o cálculo dos valores nos períodos em que o servidor recebeu pela
dedicação exclusiva, ao mesmo tempo em que possuía outros vínculos, para devolução ao erário; além disso, a comissão notou
que, atualmente, o professor ocupa cargo no IFMT em regime de 40 horas semanais possuindo também outro vínculo com a
SEDUC/MT de 30 (trinta) horas semanais; desta forma, a comissão encaminhou notificação ao servidor com o termo de opção
de cargo, nos termos do art. 133 da Lei 8.112/1990, para regularização da sua jornada de trabalho; a comissão sugeriu sua
demissão, nos termos do art. 132, inciso XII, da Lei 8.112/1990; esse processo se encontra na Procuradoria deste IFMT para
parecer e posterior julgamento pelo Reitor.
22. Um outro grupo da constatação 3.2.1.4 do Relatório de Auditoria de Gestão da CGU se refere aos servidores que não
se encontravam transgredindo o regime de dedicação exclusiva, mas transgrediram tal regime no passado, o que ensejaria a
necessidade do ressarcimento dos valores indevidamente recebidos a título de dedicação exclusiva durante o período de
acumulação irregular. Sobre este quesito, o gestor do IFMT discorreu o seguinte: sete servidores, após serem notificados,
regularizaram a situação junto à unidade de Gestão de Pessoas, demonstrando não haver valores a serem devolvidos; um servidor
(Pablo Rodrigo Alves de Souza) não pertence mais aos quadros do IFMT, tendo solicitado vacância por posse em cargo
inacumulável; cinco servidores respondem ao processo administrativo disciplinar 23188.016509.2017-8, cuja comissão
(instaurada pela Portaria 1603/2017) tinha na presidência o servidor Leandro Martins Moreira dos Santos, que se manteve inerte
e, mesmo após várias notificações da Corregedoria, não concluiu os trabalhos; a Corregedoria do IFMT promoveu, então, a
avocação do processo por meio da Ordem Administrativa 01/2019 de 3/6/2019, designando nova comissão para a conclusão dos
trabalhos e determinou a abertura de procedimento para apurar a responsabilidade do servidor; outro servidor (Marcos Vinícius
Santiago Silva) responde ao processo administrativo disciplinar 23188.016510.2017-18, tendo a comissão concluído que não
houve acúmulo de cargos no período em que o professor trabalhava em regime de dedicação exclusiva no IFMT; e por fim, dois
servidores (Márcio Gonçalves dos Santos e Sérgio Tavares Crecca) respondem aos processos administrativos disciplinares
23188.016510.2017-18 e 23188.016512.2017-07, respectivamente, em fase de complementação de trabalhos desenvolvido por
comissão anterior, com base nos pareceres da Procuradoria Jurídica 00278/2018/PFE-IFMT 00057/2019/PFE-IFMT.
22.1. Demais disso, constata-se que a Reitora Substituta do IFMT traz um retrato da situação atual sobre as dificuldades
para otimizar os trabalhos na Corregedoria: 105 processos e procedimentos disciplinares instaurados e ativos; poucos servidores
capacitados; muitos servidores com baixo engajamento para com a atividade. Ademais, observa-se que o gestor vem
implementando na Corregedoria ações para melhorar seu desempenho: inclusão no regulamento de políticas de capacitação item
específico que confere pontuação extra aos servidores que presidirem e concluírem PADs no âmbito institucional e capacitação
contínua dos servidores para atuarem nos procedimentos disciplinares.
23. Sob a égide dos argumentos alvitrados pela Reitora Substituta do IFMT (peça 31, p. 1-12), verifica-se, no que tange
ao cumprimento da determinação contida no item 1.7.2 do Acórdão 3.077/2015-TCU-Primeira Câmara, que cabe considerar
parcialmente cumprida, sem prejuízo de eventual análise adicional posterior pelos órgãos de controle em relação aos processos
administrativos em andamento. Destarte, considerando o lapso temporal decorrido desde o acórdão e o prazo dado para o
cumprimento da determinação, assim como a fragilidade da justificativa apresentada pela não conclusão de alguns dos processos,
propõe-se, ainda, a aplicação de multa do art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, a Willian Silva de Paula.
24. No que pertine à determinação constante do item 1.7.3 (subitens 1.7.3.1 e 1.7.3.2) do Acórdão 3.077/2015-TCUPrimeira Câmara, a Reitora Substituta do IFMT consignou que foram encerrados os trabalhos de avaliação ambiental inclusive
da ex-autarquia ‘Centro Federal de Cuiabá’ de que trata o Acórdão 462/2010-TCU-Primeira Câmara, hoje campus São Vicente.
Aduziu que, entre as providências tomadas pelo IFMT após a conclusão dos laudos ambientais, tem-se a reavaliação de todas as
concessões de adicionais de insalubridade e periculosidade com base na Instrução Normativa-DSGP/DDP/NSSQVT/IFMT
02/2019, em respeito aos arts. 68 e 69 da Lei 8.112/1990, ao art. 12 da Lei 8.270/1991, ao Decreto 97.458/1989, às Normas
Regulamentadoras (NR 15 e NR 16), à Portaria-MTR 3.214/78, à Orientação Normativa-SEGEP/MPOG 04/2017 e à Nota
Informativa n°167/2012/CGNOR/DENOP/SEGEP/MPOG.
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25. Sinalou que foram avaliados os ambientes e os equipamentos de proteção individual (EPI) que pudessem eliminar os
riscos físicos das atividades executadas no campus; e, que, para ampliar e melhorar essas ações em 2019, foi admitido por
concurso público um profissional técnico em segurança do trabalho, que, entre as atribuições, está a de orientação e
monitoramento das atividades desenvolvidas no IFMT que resguardem a segurança do trabalhador, inclusive de orientação na
utilização de EPIs no que couber. Acrescentou que está concluindo a política de saúde e segurança do trabalho.
26. Por fim, discorreu que foram inseridos, no Sistema de Gestão de Pessoas (Sigepe), os novos laudos ambientais com
todos os dados e informações referentes aos pagamentos de adicionais; e que os novos laudos estão disponíveis no sítio:
http://dsgp.ifmt.edu.br/conteudo/pagina/instrucao-normativan0022018-atualizacao-e-concessao-de-adcional-de-insalubridadepericulosidade/.
27. Coligindo as razões de justificativas apresentadas pelo IFMT, verifica-se que a Reitora Substituta não logrou
comprovar o cumprimento da determinação constante do item 1.7.3 (subitens 1.7.3.1 e 1.7.3.2) do Acórdão 3.077/2015-Primeira
Câmara, objeto deste monitoramento.
28. Em apertada síntese, cumpre trazer à baila que, desde a última análise da SecexEducação, quando da resposta à
diligência realizada ao gestor do IFMT, sobre o cumprimento da determinação do item 1.7.3 do decisum em comento, o que se
alterou na argumentação carreada pela gestora é que, após a conclusão dos laudos ambientais, foi feita a reavaliação de todas as
concessões de adicionais de insalubridade e periculosidade com base na Instrução Normativa-DSGP/DDP/NSSQVT/IFMT
02/2019 e que foram avaliados os ambientes e os equipamentos de proteção individual que pudessem eliminar os riscos físicos
das atividades executadas no campus; que, para ampliar e melhorar essas ações em 2019 foi admitido por concurso público um
profissional técnico em segurança do trabalho; e que foi implementado no módulo SIGEPE de adicionais os novos laudos
ambientais com todos os dados e informações referentes aos pagamento de adicionais.
29. Contudo, constata-se que o IFMT não traz documentação comprobatória ou sequer descrição detalhada da reavaliação
de todas as concessões de adicionais de insalubridade e periculosidade com base na Instrução Normativa
DSGP/DDP/NSSQVT/IFMT 02/2019. Verifica-se que a declaração do gestor – de que foram avaliados os ambientes e os
equipamentos de proteção individual que pudessem eliminar os riscos físicos das atividades executadas no campus – não tem o
condão de comprovar, por si só, que, de fato, houve adoção de providências para a neutralização/mitigação de riscos
ocupacionais, com o uso de equipamentos de proteção individual. Neste sentido, não há documentação ou descrição sucinta com
mapeamento por local, ou por servidor/EPI; e quanto a quais equipamentos de EPI foram adquiridos por setor/por servidor do
Instituto, com vistas a minimizar ou neutralizar os riscos ocupacionais.
30. Destarte, entende-se não cumprida a determinação constante do item 1.7.3 (subitens 1.7.3.1 e 1.7.3.2) do
Acórdão 3.077/2015-TCU-Primeira Câmara. Propõe-se, por conseguinte, a aplicação de multa do art. 58, inc. IV, da Lei da
Lei 8443/1992, a Willian Silva de Paula.
31. Em relação à revelia de José Bispo Barbosa, registra-se que a jurisprudência desta Egrégia Corte ministra que, nos
processos de controle externo, a revelia não implica a presunção de que estejam comprovadas as imputações levantadas contra
os responsáveis, permanecendo a obrigatoriedade da análise das provas existentes no processo (Acórdão 3.604/2015-Primeira
Câmara; Relator: Bruno Dantas). Nesta seara, os elementos dos autos lograram comprovar apenas o cumprimento parcial da
determinação constante do item 1.7.2 do Acórdão 3.077/2015-TCU-Primeira Câmara. Demais disso, não restou comprovado o
cumprimento do item. 1.7.3 (subitens 1.7.3.1 e 1.7.3.2) do aresto em epígrafe.
32. Destarte, entende-se necessário propor a aplicação da multa do art. 58, inciso IV, da Lei da Lei 8443/1992, também a
José Bispo Barbosa.
CONCLUSÃO
33. Tendo em vista a análise das respostas apresentadas pelo IFMT, considera-se parcialmente cumprida a determinação
constante do item 1.7.2 do Acórdão 3.077/2015-TCU-Primeira Câmara. Ademais, considera-se não atendida a determinação
constante do item 1.7.3 (subitens 1.7.3.1 e 1.7.3.2) do decisum em tela. Desse modo, entende-se cabível a proposta de multa
prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, a Willian Silva de Paula (514.472.071-49), Reitor do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) a partir 11/4/2017; e a José Bispo Barbosa (205.375.571-72), Reitor
do IFMT no período de 10/6/2015 (data de ciência do Acórdão) a 11/4/2017.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
34. Ante todo o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo:
a) considerar parcialmente cumprida a determinação constante do item 1.7.2 do Acórdão 3.077/2015-TCU-Primeira
Câmara (Relator Ministro Bruno Dantas);
b) considerar não cumprida a determinação do item 1.7.3 (subitens 1.7.3.1 e 1.7.3.2) do Acórdão 3.077/2015-TCUPrimeira Câmara (Relator Ministro Bruno Dantas);
c) aplicar a Willian Silva de Paula (514.472.071-49), Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Mato Grosso (IFMT), a partir 11/4/2017; e a José Bispo Barbosa (205.375.571-72), Reitor do IFMT no período de 10/6/2015
(data de ciência do Acórdão) a 11/4/2017, individualmente, a multa prevista no art. 58, IV, da Lei 8.443/1992, fixando-lhes o
prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea ‘a’, do
Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão
que vier a ser proferido até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;
d) autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não
atendidas as notificações; e
e) dar ciência do acórdão que vier a ser proferido ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso
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(IFMT), destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do
endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso tenham interesse, o Tribunal pode encaminhar-lhes cópia desses
documentos sem quaisquer custos para V. Sas.”
É o Relatório.

VOTO
Cuida-se de monitoramento do atendimento a determinações proferidas pelo Tribunal por meio do Acórdão 3.077/2015TCU-Primeira Câmara, dirigidas ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) quando da
análise da prestação de contas ordinária de 2013:
“1.7. determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT), com fundamento no
art. 208, § 2º, do Regimento Interno do TCU, que:
1.7.1. providencie, no prazo de 90 (noventa) dias, a regularização da jornada de trabalho dos servidores que trabalham
em setores responsáveis pela execução de tarefas típicas da administração, de modo que passem a cumprir expediente de 8 horas
diárias, em vez das 6 horas atualmente praticadas, nos termos do inciso XIII do art. 7º da Constituição Federal, do art. 19 da
Lei 8.112/1990, do art. 1º e 3º do Decreto 1.590/1995 (com redação dada pelo Decreto 4.836/2003);
1.7.2. instaure e conclua, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o devido processo legal em decorrência dos apontamentos
relativos a incompatibilidade do regime de dedicação exclusiva (DE) de docentes com o exercício de outra atividade remunerada,
levantando os valores pagos indevidamente a título de gratificação para ressarcimento aos cofres públicos, e regularize a situação
dos servidores relacionados na constatação 3.2.1.4 do Relatório de Auditoria de Gestão, em observância ao art. 20 da
Lei 12.772/2012;
1.7.3. conclua, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, caso ainda não tenha feito, os procedimentos necessários ao
cumprimento das determinações contidas nos itens 1.5.1.1 e 1.5.1.2 do Acórdão 462/2010-TCU-Primeira Câmara, a saber:
1.7.3.1 providencie os equipamentos de proteção individual pertinentes para fins de neutralização da insalubridade
(conforme previsto no capítulo 8, Conclusões, do Levantamento Técnico das Condições Ambientas de Trabalho, de janeiro de
2007, engenheiros de segurança Oswaldo Paulino Filho e José Cristino da Costa), para fins de cumprimento ao disposto no
art. 13 da Orientação Normativa 4, de 13 de julho de 2005, do MPOG (fls. 411/3);
1.7.3.2 cessado o risco, providencie novo levantamento das condições ambientais de trabalho, para fins de avaliar a
suspensão dos adicionais de insalubridade e periculosidade, tendo em vista o disposto nos arts. 8º, inciso I, e 12 da ON 4/2005
do MPOG;
1.8. determinar à Secretaria de Controle Externo no Estado de Mato Grosso que monitore o cumprimento das
determinações contidas nos itens 1.7.1 a 1.7.3 deste Acórdão;”
2. Conforme Relatório precedente, o IFMT foi cientificado da decisão em 10/6/2015 e a unidade instrutora, em seguida,
promoveu sucessivas diligências para verificar o cumprimento das determinações (peças 4, 7 e 17).
3. Em seguida, a unidade instrutora concluiu pelo não atendimento aos comandos constantes dos itens 1.7.2 e 1.7.3
(subitens 1.7.3.1 e 1.7.3.2) do Acórdão 3.077/2015-TCU-Primeira Câmara, porque: (a) não houve conclusão de processos
administrativos acerca de acumulação ilegal de cargos no prazo fixado; (b) não houve comprovação de que foram providenciados
equipamentos de proteção individual para fins de neutralização da insalubridade; e (c) não houve avaliação quanto à suspensão
dos adicionais de insalubridade e periculosidade.
4. Destarte, considerou necessário realizar audiência dos responsáveis pela gestão do IFMT no período subsequente à
decisão monitorada: José Bispo Barbosa, Reitor de 10/6/2015 (data de ciência do acórdão) a 11/4/2017, e Willian Silva de Paula,
Reitor a partir de 11/4/2017 (peça 20).
5. O primeiro gestor, mesmo tendo tomado ciência do ofício de audiência, não apresentou razões de justificativa. Já a
audiência dirigida a Willian Silva de Paula foi respondida pela Reitora Substituta do IFTM, Gláucia Mara de Barros (peça 31).
Embora a audiência seja personalíssima, a unidade instrutora examinou a resposta apresentada para verificar o atendimento às
determinações, em consideração ao princípio da verdade material.
6. Em instrução de mérito, a Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação) concluiu que: (a) a
determinação constante do item 1.7.1 do Acórdão 3.077/2015-TCU-Primeira Câmara foi cumprida, tendo em vista a criação de
Comissão Permanente de Avaliação dos Ambientes Organizacionais (CPAAO) e a definição, por meio de portaria, dos requisitos
específicos de flexibilização da jornada de trabalho (instrução de peças 21-23); (b) a determinação constante do item 1.7.2 do
Acórdão 3.077/2015-TCU-Primeira Câmara foi apenas parcialmente cumprida, uma vez que nem todos os processos
disciplinares instaurados foram concluídos em tempo, sem prejuízo de análise posterior pelos órgãos de controle; (c) as
determinações constantes do item 1.7.3 (subitens 1.7.3.1 e 1.7.3.2) não foram atendidas; e (d) deveria ser aplicada aos gestores
a multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, em virtude do não atendimento às determinações dos subitens 1.7.3.1
e 1.7.3.2 e do atendimento parcial e extemporâneo da determinação constante do item 1.7.2.
7. Anuo aos exames empreendidos pela unidade instrutora que concluíram pelo atendimento à determinação constante
do subitem 1.7.1 e pelo atendimento parcial à determinação do subitem 1.7.2 da decisão monitorada.
8. Dissinto, todavia, da conclusão de que as demais determinações tenham sido desrespeitadas, ou que o atraso no
cumprimento da determinação do subitem 1.7.2 seja suficientemente grave para ensejar a aplicação de multa fundamentada em
não atendimento a decisão do Tribunal.
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9. Com relação à determinação do subitem 1.7.2 do Acórdão 3.077/2015-TCU-Primeira Câmara, a unidade instrutora
entendeu, em que pese parcialmente cumprida, que o lapso temporal decorrido desde o acórdão e o prazo dado para o
cumprimento da determinação, assim como a fragilidade da justificativa apresentada para a não conclusão de alguns dos
processos, demandaria aplicação de multa do art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, ao atual Reitor do IFMT, Willian Silva de
Paula.
10. Dissinto da aplicação da sanção por essa conduta, visto que representaria medida desproporcional ao caso. Com
efeito, o art. 58, inciso V, da Lei 8.443/1992, preconiza a aplicação de sanção pecuniária na hipótese em que o descumprimento
a decisão do Tribunal se dê sem causa justificada.
11. Na espécie, as ponderações do Instituto me parecem razoáveis e críveis diante de dificuldades tão comuns aos gestores
públicos brasileiros. Em síntese, o IFMT informou ter adotado providências atinentes à instauração de processos administrativos
disciplinares (PAD) para os vinte casos exigidos pelo Acórdão 3.077/2015-TCU-Primeira Câmara, mas alguns restam pendentes
de conclusão em virtude de dificuldades para otimizar os trabalhos de correição, devido ao grande número (105) de processos e
procedimentos disciplinares instaurados e ativos, em um contexto de poucos servidores capacitados e/ou com baixo engajamento
para com a atividade. Por outro lado, foi noticiada a adoção de ações para amenizar as deficiências e melhorar o desempenho da
Corregedoria.
12. Dessa maneira, entendo que foi apresentada causa justificada para o atraso no atendimento do subitem 1.7.2 da
decisão monitorada, em razão de demora na conclusão de processos disciplinares por descumprimento de regime de dedicação
exclusiva. Dessa feita, a determinação resta parcialmente atendida, sem prejuízo de exames subsequentes pelo controle interno
ou em sede de prestações de contas ordinárias.
13. Com relação às determinações constantes dos subitens 1.7.3.1 e 1.7.3.2 da decisão monitorada, a Reitora Substituta
do IFMT consignou que foram encerrados os trabalhos de avaliação ambiental. Aduziu que, dentre as providências tomadas após
a conclusão dos laudos ambientais, tem-se a reavaliação de todas as concessões de adicionais de insalubridade e periculosidade
com base na Instrução Normativa-DSGP/DDP/NSSQVT/IFMT 02/2019 e em conformidade com as demais leis e normas
regentes do tema.
14. Assinalou que foram avaliados os ambientes e os equipamentos de proteção individual (EPI) que pudessem eliminar
os riscos físicos das atividades executadas, e que, para ampliar e melhorar essas ações em 2019, foi admitido, via concurso
público, um técnico em segurança do trabalho para realizar orientação e monitoramento das atividades que resguardem a
segurança do trabalhador, inclusive orientação na utilização de EPI, no que couber. Acrescentou que estaria em conclusão a
política de saúde e segurança do trabalho e que foram formalizados novos laudos ambientais com todos os dados e informações
referentes aos pagamentos de adicionais.
15. Nesse sentido, divirjo novamente da conclusão da unidade instrutora, segundo a qual a mera apresentação de
informações pela Reitora Substituta não supriria a comprovação de atendimento à determinação, devido à ausência de
demonstração da aquisição de EPI e de avaliação quanto à suspensão dos adicionais de insalubridade e periculosidade.
16. Em breve pesquisa na internet, a Assessoria de meu Gabinete localizou diversos laudos técnicos de condições
ambientais do trabalho produzidos por engenheiros de segurança do trabalho, referentes às unidades de Barra do Garças, Campo
Novo do Parecis, Rondonópolis e Campus São Vicente (peças 35-38) – dentre outros laudos semelhantes do Instituto amplamente
disponíveis na rede mundial e no sítio específico da entidade (<http://dsgp.ifmt.edu.br/conteudo/pagina/instrucao-normativan0022018-atualizacao-e-concessao-de-adcional-de-insalubridade-periculosidade>, acesso em 18/12/2019).
17. Com essas evidências, considero cumprida a determinação contida no subitem 1.7.3.2 da decisão monitorada.
18. Ademais, entendo que seria demasiado exigir comprovação detalhada de aquisição de EPI para atestar o cumprimento
da determinação contida no subitem 1.7.3.1 da decisão monitorada, conforme argumentado pela unidade instrutora ao refutar as
informações prestadas pelo IFMT. Ora, o Tribunal não exigiu aquisição, mas apenas que os respectivos equipamentos protetivos
fossem providenciados.
19. Em outras palavras, sem uma avaliação circunstanciada da real necessidade de aquisição de EPI para atender à
demanda interna, não se pode afirmar que a ausência de comprovação da compra represente desatenção a comando do Tribunal.
20. Na verdade, ante o contexto geral e a constatação de que a gestão do IFMT vem, paulatinamente, adotando
providências para cumprimento do Acórdão 3.077/2015-TCU-Primeira Câmara, juntamente com a baixa materialidade e risco
ao erário no caso concreto, são admissíveis as justificativas apresentadas pela Reitora Substituta para demonstrar o cumprimento
das determinações contidas nos subitens 1.7.3.1 e 1.7.3.2 do decisum.
21. Consequentemente, a apresentação de motivos razoáveis e evidências de que a gestão do IFMT não se manteve inerte
frente às determinações contidas no Acórdão 3.077/2015-TCU-Primeira Câmara revela a desnecessidade de aplicação de multa
com base no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, a qualquer dos Reitores arrolados.
22. Concluo, assim, pelo atendimento às determinações constantes dos itens 1.7.1 e 1.7.3 (subitens 1.7.3.1 e 1.7.3.2) e
pelo atendimento parcial à determinação do subitem 1.7.2 do Acórdão 3.077/2015-TCU-Primeira Câmara, dispensando-se a
realização de monitoramento posterior do comando do parcialmente cumprido, sendo suficiente acompanhar o tema nas próximas
prestações de contas ordinárias do Instituto.
23. Ante o exposto, voto por que o Tribunal adote o Acórdão que ora submeto à deliberação deste Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 469/2020 – TCU – 1ª Câmara
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1. Processo nº TC 006.178/2017-0.
2. Grupo II – Classe de Assunto: III – Monitoramento.
3. Responsáveis: José Bispo Barbosa (205.375.571-72) e Willian Silva de Paula (514.472.071-49).
4. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso.
5. Relator: Ministro Bruno Dantas.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação).
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do cumprimento de determinações dirigidas ao Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso por meio do Acórdão 3.077/2015-TCU-Primeira Câmara;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões
expostas pelo Relator, em:
9.1. considerar cumpridas as determinações contidas nos itens 1.7.1 e 1.7.3 (subitens 1.7.3.1 e 1.7.3.2) do
Acórdão 3.077/2015-TCU-Primeira Câmara;
9.2. considerar parcialmente cumprida a determinação constante do subitem 1.7.2 do Acórdão 3.077/2015-TCU-Primeira
Câmara, dispensando-se a realização de monitoramento posterior, sendo suficiente acompanhar o tema nas próximas prestações
de contas ordinárias do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso;
9.3. dar ciência deste acórdão ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) e aos
responsáveis.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0469-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler, Bruno Dantas (Relator) e Vital do
Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.

GRUPO II – CLASSE I – Primeira Câmara
TC 010.732/2017-9
Natureza: Embargos de Declaração (Aposentadoria)
Entidade: Universidade Federal do Paraná
Embargante: Elza Beduarczuk Pio Gonçalves (320.538.789-91); João Marcos Baroni (027.415.639-34)
Representação legal: João Luiz Arzeno da Silva (OAB/PR 23.510) e Marcelo Trindade de Almeida (OAB/PR 19.095),
representando Elza Beduarczuk Pio Gonçalves e João Marcos Baroni
SUMÁRIO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADES, CONTRADIÇÕES E
OMISSÕES NA DECISÃO EMBARGADA. CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. DECISÃO JUDICIAL IMPEDITIVA DO
CUMPRIMENTO DA DELIBERAÇÃO EM RELAÇÃO A UM INTERESSADO. DETERMINAÇÃO À ENTIDADE DE
ORIGEM.
RELATÓRIO
Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por Elza Beduarczuk Pio Gonçalves e João Marcos Baroni perante
o Acórdão 13.239/2019-TCU-1ª Câmara, cuja parte dispositiva foi assim lavrada:
“VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, na atual fase processual, tratam de pedidos de reexame contra o
4.487/2018-1ª Câmara;
ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ante as razões expostas pelo
Relator, em:
9.1. conhecer dos recursos para, no mérito, negar-lhes provimento;
9.2. comunicar aos recorrentes e à Universidade Federal do Paraná que novo ato poderá prosperar:
9.2.1. caso ocorra recolhimento das contribuições, de forma indenizada, sobre os períodos de atividade rural averbada, e,
assim, manter as aposentadorias tal qual concedidas, nos termos do Enunciado 268 da Súmula da Jurisprudência do TCU; ou
9.2.2. com o ajuste dos proventos à razão de 30/35 avos, para os homens, e 25/30 avos, para a mulher, pela aplicação do
Enunciado 74 da Súmula da Jurisprudência do TCU, caso não ocorra o recolhimento das contribuições de forma indenizada
previsto no subitem anterior;
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9.3. determinar à Universidade Federal do Paraná que, em ocorrendo alguma das situações descritas em 9.2.1 e 9.2.2,
cadastre novos atos de aposentadoria, submetendo-os novamente ao TCU; e
9.4. dar ciência aos recorrentes.”
2. Na presente oportunidade, Elza Beduarczuk Pio Gonçalves sustenta, em suma, que:
a) a averbação do tempo rural ocorreu em 12/8/1993, em ato distinto da aposentadoria, de forma que o prazo decadencial
deve contar a partir da averbação do referido tempo pela administração;
b) “o ato revisado por este E. Tribunal de Contas da União não foi o ato de concessão da aposentadoria, mas o ato de
averbação do período rural exercido com vinculação ao RGPS”;
c) há ato de aposentadoria da interessada considerado legal e registrado nos termos do Acórdão 3.031/2007-TCU-2ª
Câmara, que já contemplava o tempo rural ora impugnado, não sendo mais possível a revisão daquele julgado;
d) houve omissão quanto à alegação de que, somente a partir da prolação do Acórdão 414/2012-TCU-Plenário, esta
Corte de Contas pacificou o entendimento de que o tempo de atividade rural poderia ser averbado para fins de aposentadoria no
serviço público apenas se recolhidas as respectivas contribuições previdenciárias na época própria ou, posteriormente, de forma
indenizada;
e) “o v. acórdão também foi omisso, na medida em que deixou de se manifestar quanto à inexigibilidade do pagamento
das contribuições previdenciárias, as quais não eram exigidas para fruição do período rural, na data em que houve averbação
de referido interregno da ora Embargante”;
f) “verificou-se uma obscuridade, se não uma omissão, no v. acórdão, haja vista que não levou em consideração, ainda
que se considere que o prazo decadencial de 5 (cinco) anos só tem início após a manifestação deste E. TCU (com o que não se
concorda), a segurança jurídica, a proteção da confiança do Administrado, a boa-fé e a garantia fundamental à razoável
duração do processo administrativo que se impõem ao presente caso, principalmente, quando do ato administrativo já decorreu
efeitos favoráveis”;
g) o TCU “deixou de se pronunciar quanto à observância aos princípios da segurança jurídica, da dignidade da pessoa
humana, da boa-fé e da estabilidade das relações, os quais se impõem ao presente caso, principalmente quando do ato
administrativo já decorreu efeitos favoráveis”;
3. Pelo que expõe, a embargante requer “o acolhimento dos declaratórios, atribuindo-lhes excepcionais efeitos
infringentes, reformando-se o v. acórdão embargado, a fim de que seja declarada a legalidade do ato concessor de
aposentadoria da servidora ELZA BEDUARCZUK PIO GONÇALVES, concedendo-lhe registro, em observância aos princípios
da segurança das relações jurídicas e, ainda, da decadência do direito de a Administração Pública rever os atos praticados em
benefício da Embargante — seja no tocante à averbação do tempo rural, seja quanto ao ato concessor de aposentadoria”.
4. Por sua vez, João Marcos Baroni alega, em síntese, o seguinte:
a) “existe ação judicial sob o n° 5026024-50.2018.4.04.7000, por meio da qual foi deferido o pedido liminar para que
fosse mantida a aposentadoria do servidor na forma em que vem sendo paga, considerando que a efetivação da diminuição
substancial dos valores recebidos a título de proventos de aposentadoria seria de difícil reparação”;
b) a averbação do tempo rural ocorreu em 29/6/1993, em ato distinto da aposentadoria, de forma que o prazo decadencial
deve contar a partir da averbação do referido tempo pela administração;
c) “o ato revisado por este E. Tribunal de Contas da União não foi o ato de concessão da aposentadoria, mas o ato de
averbação do período rural exercido com vinculação ao RGPS”;
d) “o v. acórdão também foi omisso, na medida em que deixou de se manifestar quanto à inexigibilidade do pagamento
das contribuições previdenciárias, as quais não eram exigidas para fruição do período rural, na data em que houve averbação
de referido interregno do ora Embargante”;
e) “verificou-se uma obscuridade, se não uma omissão, no v. acórdão, haja vista que não levou em consideração, ainda
que se considere que o prazo decadencial de 5 (cinco) anos só tem início após a manifestação deste E. TCU (com o que não se
concorda), a segurança jurídica, a proteção da confiança do Administrado, a boa-fé e a garantia fundamental à razoável
duração do processo administrativo que se impõem ao presente caso, principalmente, quando do ato administrativo já decorreu
efeitos favoráveis”;
f) o TCU “deixou de se pronunciar quanto à observância aos princípios da segurança jurídica, da dignidade da pessoa
humana, da boa-fé e da estabilidade das relações, os quais se impõem ao presente caso, principalmente quando do ato
administrativo já decorreu efeitos favoráveis”;
5. Pelo que, expõe, o embargante requer “o acolhimento dos declaratórios, atribuindo-lhes excepcionais efeitos
infringentes, reformando-se o v. acórdão embargado, a fim de que seja declarada a legalidade do ato concessor de
aposentadoria do servidor JOÃO MARCOS BARONI, concedendo-lhe registro, em observância aos princípios da segurança
das relações jurídicas e, ainda, da decadência do direito de a Administração Pública rever os atos praticados em benefício do
Interessado — seja no tocante à averbação do tempo rural, seja quanto ao ato concessor de aposentadoria”.

É o relatório.
VOTO
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Trata-se de embargos de declaração opostos por Elza Beduarczuk Pio Gonçalves e João Marcos Baroni perante o
Acórdão 13.239/2019-TCU-1ª Câmara, que negou provimento a pedidos de reexame interpostos contra o Acórdão 4.487/2018TCU-1ª Câmara. Este último, por sua vez, considerou ilegais as aposentadorias dos embargantes em razão da averbação de tempo
de serviço rural sem o recolhimento das contribuições previdenciárias correspondentes.
2. Satisfeitos os requisitos atinentes à espécie, os presentes embargos merecem ser conhecidos, com fundamento nos arts.
32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992.
3. Preliminarmente, acerca da natureza dos embargos declaratórios, julgo relevante transcrever o seguinte excerto do
Acórdão 1.218/2015-TCU-Plenário:
“Antes de tratar especificamente dos argumentos trazidos pelos embargantes, lembro que essa espécie recursal, cujo
objetivo é sanar eventuais omissões, obscuridades ou contradições, não deve ser manejada para rediscussão de mérito, o que
representa, na prática, a possibilidade de repetição de um mesmo recurso, ferindo os princípios da singularidade, da isonomia e
da celeridade processual. Os embargos declaratórios devem ter como fundamentação a obscuridade (falta de clareza na redação
do julgado), contradição (existência de proposições inconciliáveis entre si) e omissão (falta de pronunciamento judicial sobre
matéria que deveria ter sido apreciada pelo juiz).”
4. Em reforço, pertinente destacar a natureza das contradições e omissões embargáveis, consoante elucidativa explanação
contida no Acórdão 3.339/2013-TCU-1ª Câmara:
“A omissão para o acolhimento dos declaratórios é a que diz respeito à questão que deveria ter sido apreciada pelo
colegiado mas não o foi. Não constitui omissão ou contradição a adoção de entendimento diverso do preferido pela parte, segundo
seus próprios critérios de justiça e de acordo com sua particular interpretação das leis e da jurisprudência. Não há falar em
omissão quando o acórdão analisa todas as questões submetidas a exame e as decide com base em teses jurídicas, jurisprudência,
interpretação de leis e análise dos fatos que são diversos dos que os jurisdicionados entendem como mais adequados.
(...) a contradição deve estar contida nos termos do decisum atacado, este compreendido no âmbito desta Corte como o
conjunto: Relatório, Voto e Acórdão. Não cabe alegação de contradição entre o acórdão embargado e ‘doutrina’, ‘jurisprudência’
ou mesmo ‘comando legal’. A alegação é pertinente em recurso de reconsideração ou pedido de reexame, no qual o comando
atacado é contrastado com a jurisprudência, a doutrina e o ordenamento jurídico. Entretanto, é descabida em embargos de
declaração, cuja única finalidade é esclarecer ou integrar a decisão embargada, excepcionalmente modificando-a.”
5. Por aí se vê que a contradição, a obscuridade ou a omissão sanável por intermédio dos aclaratórios deve ser aquela
interna à própria decisão embargada, ou seja, deve haver discrepância entre os fundamentos que a alicerçaram e a sua conclusão.
6. Dito isso, observo que, in casu, os argumentos dos embargantes, sob o viés da contradição, da obscuridade e da
omissão, demonstram, em verdade, o seu inconformismo quanto ao mérito da decisão, cuja rediscussão é incabível em sede de
embargos de declaração. Com efeito, algumas das alegações ora trazidas já foram objeto de análise na etapa processual anterior,
em sede de pedido de reexame, o que só reforça a tentativa de rediscussão do mérito. Não obstante isso, permito-me tecer as
seguintes considerações.
7. Em relação ao argumento de que o ato revisto pelo TCU teria sido o ato de averbação do tempo rural, não o ato de
aposentadoria, convém esclarecer que este Tribunal aprecia, para fins de registro, os atos de aposentadoria, reforma ou pensão
como um todo, o que abarca todos os aspectos que os embasam. Nesse sentido, cumpre enfatizar que o ato de aposentadoria é
uno e indivisível, está sujeito a rito próprio da atividade de controle externo e sua análise implica a verificação de todos os
elementos que fundamentaram a concessão, o que naturalmente inclui os tempos de serviço averbados, independentemente do
momento em que tenha ocorrido a averbação.
8. Não há, portanto, óbice para que o TCU aprecie as presentes concessões, prerrogativa essa que confere à Corte de
Contas o predicado de, ao chancelar a ilegalidade dos atos, exigir do jurisdicionado o exato cumprimento da lei, o que se traduziu
na fixação de prazo para que cessem os pagamentos decorrentes dos atos, por apresentarem irregularidade na averbação de tempo
de serviço rural sem o correspondente recolhimento das contribuições previdenciárias devidas.
9. Quanto à alegação de que teria se operado a decadência, o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência assentada
(MS 24.997-8/DF, MS 24.958-7/DF e MS 25.015-1/DF), acompanhada pelo TCU (Súmula 278), no sentido de que o ato de
aposentadoria, reforma ou pensão, por sua natureza complexa, somente se aperfeiçoa com o exame e consequente registro pelo
Tribunal de Contas, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal, momento em que passa a correr o prazo
decadencial, o que não ocorreu no presente caso.
10. Sobre a necessidade de recolhimento das contribuições previdenciárias, a deliberação embargada foi exaustiva, nos
seguintes termos:
“4. No que se refere ao tempo rural averbado, é entendimento pacífico nesta Corte de Contas que seu cômputo para fins
de aposentadoria estatutária só é possível mediante a comprovação do recolhimento das contribuições previdenciárias, à época
da realização da atividade rural ou a posteriori, de forma indenizada (Acórdãos 740/2006-TCU-Plenário e 1.893/2006-TCUPlenário). Referida intelecção constitui o enunciado 268 da súmula da jurisprudência predominante do TCU, nos seguintes
termos:
‘O tempo de atividade rural somente poderá ser averbado para fins de aposentadoria no serviço público se recolhidas as
respectivas contribuições previdenciárias na época própria ou, posteriormente, de forma indenizada.’
5. Esse posicionamento, aliás, encontra-se em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, ao
apreciar as disposições do art. 202, § 2º, da Constituição Federal, mantidas no art. 201, § 9º, pela Emenda Constitucional 20/1998,
concluiu ser imprescindível o recolhimento das contribuições previdenciárias do tempo de serviço rural, para fins de contagem
recíproca, conforme se observa do MS 28.179, cujo voto condutor trouxe as seguintes ponderações:
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‘Com efeito, o entendimento exarado pelo TCU está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que se firmou no
sentido de que a contagem recíproca do tempo de serviço rural, para fins de aposentadoria no serviço público, apenas é admitida
se comprovado o recolhimento das contribuições previdenciárias referentes ao período. Nesse sentido:
‘CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO.
PERÍODO ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI Nº 8.213/1991. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO PRESIDENTE DO TCU.
PRECEDENTES. SEGURANÇA DENEGADA.
I - É inadmissível a contagem recíproca do tempo de serviço rural para fins de aposentadoria no serviço público sem que
haja o recolhimento das contribuições previdenciárias correspondentes.
II - Precedentes.
III - Segurança denegada’. (MS nº 26.461, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 6/3/2009)
‘APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO. TEMPO DE TRABALHO RURAL. CONTAGEM RECÍPROCA.
CONTRIBUIÇÕES.
Conforme disposto no § 9º do artigo 201 da Constituição Federal, a contagem recíproca do tempo de serviço rural
pressupõe ter havido o recolhimento das contribuições" (MS nº 26.919, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe
23/5/2008).
Na mesma esteira, cito, entre inúmeros outros, os seguintes precedentes: RE-ED nº 478.058, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12/9/2011; RE-AgR nº 600.582, Rel. Min. Carmen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21/2/2011’.’
6. Conforme verificado, não houve comprovação do recolhimento das contribuições previdenciárias relativas ao tempo
de atividade rural averbado pelos interessados quando da apreciação de seus atos, razão pela qual a referida contagem foi
impugnada para fins de aposentadoria e as concessões foram consideradas ilegais.”
11. Em relação ao argumento de que o TCU não teria levado em consideração a segurança jurídica, a proteção à confiança
do administrado, a boa-fé e a garantia fundamental à razoável duração do processo administrativo, convém destacar que,
exatamente em homenagem a esses princípios, houve dispensa de devolução dos valores indevidamente recebidos pelos
interessados. Além disso, foi oferecida a possibilidade de que eles mantenham suas aposentadorias na proporcionalidade mínima
(30/35 avos para João Marcos Baroni e 25/30 avos para Elza Beduarczuk Pio Gonçalves), ainda que o tempo restante não fosse
suficiente para obtenção dessa fração.
12. No que se refere à alegação de Elza Beduarczuk Pio Gonçalves no sentido de que ela já possui ato de aposentadoria
registrado pelo TCU que contempla o tempo rural, verifico que essa questão foi bem enfrentada pela secretaria especializada por
ocasião da deliberação embargada, senão vejamos:
“5.2. Para o deslinde dessa questão, buscou-se o ato inicial de aposentadoria da recorrente (peça 67), que constou do TC
001.190/2003-2 e foi objeto de apreciação deste Tribunal por meio do mencionado Acórdão 3.031/2007-TCU-2ª Câmara (peça
51, p. 34-35).
5.3. Naquela oportunidade, constatou-se que os proventos de aposentadoria da recorrente estavam incorretos, pois havia
o pagamento ilegal da vantagem prevista no então vigente art. 192, inciso II, da Lei 8.112/1990, que estava sendo calculada com
base no somatório correspondente ao vencimento da classe padrão e às vantagens do cargo efetivo.
5.4. Apesar disso, o ato de aposentadoria recebeu a chancela deste Tribunal, diante da correção promovida pelo órgão de
origem, consoante registrado no voto condutor da deliberação, verbis (peça 51, p. 32):
‘6. No que tange à servidora Elza Beduarczuk, a UFPR informa que, a partir de agosto/2002, com o trânsito em julgado
da decisão que negou provimento ao pleito da interessada, procedeu-se à alteração do cálculo da vantagem em tela, de modo a
dar cumprimento ao acórdão 213/2000-1ª Câmara, especificamente ao excerto transcrito abaixo:
‘8.2 – assinar prazo de 15 (quinze) dias, com base no artigo 71, inciso IX, da Constituição Federal, para que a Universidade
Federal do Paraná, relativamente aos atos ilegais que tiveram por conseqüência a concessão de vantagens financeiras a seus
servidores:
8.2.1 - retifique, se assim ainda não fez:
(...)
f) incorreção do cálculo da vantagem prevista no art. 192, inc. II, da Lei nº 8.112/90, incluindo diferença de Adicional
de Tempo de Serviço, de Gratificação de Atividade Executiva e demais vantagens do cargo efetivo (fl. 690, item 6.7);’
7. Em vista da retificação promovida no ato de aposentadoria da inativa Elza Beduarczuk, cabe considerá-lo legal,
determinando o respectivo registro, nos termos da proposição aprovada pelo Pleno desta casa em 6/6/2007, ata 23, publicada no
D.O.U. de 11/6/2007, in verbis:
’a) autorizar o registro de todos os atos de concessão que, a despeito de apresentarem impropriedades em sua versão
original, formalmente submetida ao Tribunal, já não estejam, no momento de sua apreciação de mérito, dando ensejo a
pagamentos irregulares, uma vez que a irregularidade já foi corrigida pela própria Administração; e
b) deixar assente que, na hipótese acima, deverão ser expressamente mencionadas na parte dispositiva do respectivo
acórdão, a título de ressalva, as falhas identificadas pelo Tribunal, bem como seu saneamento pelo órgão/entidade de origem e
eventuais consectários do pagamento irregular.’’
5.5. Assim, o ato de aposentadoria foi julgado legal e determinado o registro, conforme o item 9.1 do Acórdão
3.031/2007-TCU-2ª Câmara:
‘9.1. considerar legal a concessão de aposentadoria em favor da inativa Elza Beduarczuk, determinando o registro do ato
1-079260-0-04-1999-00176-9, apesar de a vantagem do art. 192, inciso II, da Lei 8.112/1990 ter sido calculada de forma
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indevida, haja vista o saneamento da irregularidade por parte da entidade de origem, recaindo sobre a interessada, solidariamente
com a autoridade administrativa responsável, o dever de restituir eventuais valores pagos indevidamente sob a mesma rubrica, a
partir da retificação da metodologia de cálculo inadequada;’
5.6. Não obstante, verifica-se que a Universidade Federal do Paraná disponibilizou no Sisac, naquela época, ato de
aposentadoria sem a informação referente ao tempo de serviço rural, como se pode perceber da p. 3 da peça 67. Houve o registro
apenas do tempo de serviço no órgão (13 anos, 8 meses e 28 dias) e em empresa privada, pública e sociedade de economia mista
(certif. INSS) [19 anos, 5 meses e 15 dias].
5.7. Quando a Universidade encaminhou o ato de alteração que se aprecia neste momento, o fez discriminando tempo de
serviço certificado pelo INSS (peça 22, p. 3), da seguinte forma: em empresa privada, pública e sociedade de economia mista (6
anos, 6 meses e 2 dias) e rural (12 anos, 11 meses e 27 dias).
5.8. Vê-se, assim, que quando da prolação do Acórdão 3.031/2007-TCU-2ª Câmara, o Tribunal não tinha conhecimento
da averbação do tempo rural para a recorrente, o que só ocorreu com o encaminhamento das informações devidas por meio do
ato de alteração da aposentadoria.
5.9. Dessa forma, entende-se que, se no ato inicial já houvesse o registro do tempo de serviço rural, poderia ser admitida
a tese de que o Tribunal somente poderia ter revisado o ato, apontando outra ilegalidade não percebida até então, no prazo de
cinco anos, a teor do disposto no § 2° do art. 260 do RITCU.”
13. Por aí se vê que o ato inicial registrado pelo TCU, muito embora tenha feito distinção entre o tempo prestado no
órgão (13 anos, 8 meses e 28 dias) e o tempo prestado em empresa privada, pública e sociedade de economia mista (19 anos, 5
meses e 15 dias), não detalhou a existência de 12 anos, 11 meses e 27 dias de tempo rural dentro desses 19 anos, 5 meses e 15
dias. Referida informação somente veio à tona quando do encaminhamento do ato de alteração em exame nos presentes autos,
momento em que o tempo como rurícola foi informado separadamente e impugnado pelo TCU.
14. Significa que, ao registrar o ato inicial da interessada, o TCU não chancelou a contagem do tempo rural, pois não se
sabia de sua existência. Aliás, é essencial ressaltar que não havia motivos para suspeitar de sua existência ou de falha no
preenchimento do formulário do SISAC. O ato inicial detalhou, separadamente, o tempo prestado no órgão e o tempo prestado
em empresa privada, pública e sociedade de economia mista, de forma que deveria também ter detalhado o tempo rural, pois já
existia campo específico no formulário para sua discriminação, que não foi preenchido. Não há, portanto, que se falar em
consolidação dessa contagem por ocasião do registro do ato inicial.
15. Quanto à informação trazida por João Marcos Baroni no sentido de que há decisão judicial afastando o Acórdão do
TCU que julgou ilegal sua aposentadoria, de fato, impõe-se reconhecer que a decisão exarada no âmbito do Procedimento
Comum 5026024-50.2018.4.04.7000/PR impede o cumprimento das determinações corretivas endereçadas à entidade de origem.
Assim, considerando que ainda não houve trânsito em julgado naqueles autos, atualmente em trâmite no TRF da 4ª Região, deve
ser determinado à entidade de origem que acompanhe a referida ação e, em caso de desconstituição da decisão, faça cumprir os
termos do Acórdão 4.487/2018-TCU-1ª Câmara em relação a João Marcos Baroni, com as orientações do Acórdão 13.239/2019TCU-1ª Câmara.
16. Nesse cenário, cumpre acolher parcialmente os embargos de João Marcos Baroni, a fim de suspender o cumprimento
do subitem 1.7.1 do Acórdão 4.487/2018-TCU-1ª Câmara apenas em relação a esse embargante, enquanto estiver vigente a
decisão proferida no âmbito do Procedimento Comum 5026024-50.2018.4.04.7000/PR, sem prejuízo de determinar à entidade
de origem que acompanhe a referida ação e, em caso de decisão desfavorável ao interessado, faça cumprir a deliberação do TCU,
sob pena de responsabilização solidária da autoridade administrativa omissa. Em relação ao apelo de Elza Beduarczuk Pio
Gonçalves, não há qualquer reparo a se fazer na deliberação embargada, razão pela qual devem ser rejeitadas as asserções trazidas
nos seus aclaratórios.
Ante o exposto, voto por que o Tribunal adote a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 470/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 010.732/2017-9.
2. Grupo II – Classe de Assunto I – Embargos de Declaração (Aposentadoria).
3. Entidade: Universidade Federal do Paraná.
4. Embargantes: Elza Beduarczuk Pio Gonçalves (320.538.789-91); João Marcos Baroni (027.415.639-34).
5. Relator: Ministro Bruno Dantas.
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidade Técnica: não atuou.
8. Representação legal: João Luiz Arzeno da Silva (OAB/PR 23.510) e Marcelo Trindade de Almeida (OAB/PR 19.095),
representando Elza Beduarczuk Pio Gonçalves e João Marcos Baroni.
9. Acórdão:
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Elza Beduarczuk
Pio Gonçalves e João Marcos Baroni perante o Acórdão 13.239/2019-TCU-1ª Câmara, que negou
provimento a pedidos de reexame interpostos contra o Acórdão 4.487/2018-TCU-1ª Câmara,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara,
com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, diante das razões expostas pelo Relator,
em:
9.1. conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos por Elza Beduarczuk Pio Gonçalves;
9.2. conhecer e acolher parcialmente os embargos de declaração opostos por João Marcos Baroni;
9.3. suspender o cumprimento do subitem 1.7.1 do Acórdão 4.487/2018-TCU-1ª Câmara apenas em
relação a João Marcos Baroni, enquanto estiver vigente a decisão proferida no âmbito do Procedimento
Comum 5026024-50.2018.4.04.7000/PR, em trâmite no âmbito do Tribunal Regional Federal da 4ª Região;
9.4. determinar à Universidade Federal do Paraná que acompanhe o Procedimento Comum 502602450.2018.4.04.7000/PR e, em caso de decisão desfavorável a João Marcos Baroni, faça cumprir o disposto
no subitem 1.7.1 do Acórdão 4.487/2018-TCU-1ª Câmara, com as orientações do Acórdão 13.239/2019TCU-1ª Câmara, sob pena de responsabilização solidária da autoridade administrativa omissa;
9.5. dar ciência da presente deliberação à Universidade Federal do Paraná e aos embargantes, na
pessoa dos representantes legalmente constituídos nos autos.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0470-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler, Bruno Dantas (Relator) e Vital do
Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.

GRUPO I – CLASSE II – Primeira Câmara
TC 021.681/2019-8
Natureza: Tomada de Contas Especial.
Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.
Responsável: Allan de Campos Silva (389.475.628-40).
Representação legal: não há.
SUMÁRIO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES DE BOLSISTA DO
CNPQ. TERMO DE CONCESSÃO E ACEITAÇÃO DE BOLSA NO EXTERIOR. PROGRAMA CIÊNCIA SEM
FRONTEIRAS. CITAÇÃO. REVELIA. DÉBITO.
RELATÓRIO
Por registrar as principais ocorrências havidas no andamento do processo até o momento, resumindo os fundamentos das
peças acostadas aos autos, adoto como relatório, com os ajustes necessários, a instrução da secretaria responsável pela análise
da demanda (peça 35), que contou com a anuência do corpo diretivo da unidade (peças 36-37) e do Ministério Público junto ao
TCU (peça 38):
“INTRODUÇÃO
1. Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico, em desfavor de Allan de Campos Silva (389.475.628-40), em razão de omissão no dever de prestar contas
realizadas por meio do Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa no Exterior firmado no Processo 209434/2014-7, entre o
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e Allan de Campos Silva, e que tinha por objeto o instrumento
descrito como ‘Graduação Sanduíche no Exterior - SWG - Austrália/Go8 - 185/2014’ (peça 4, p. 14).
HISTÓRICO
2. Em 8/11/2018, com fundamento na IN-TCU 71/2012, alterada pela IN-TCU 76/2016 e DN-TCU 155/2016, o dirigente
da instituição Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico autorizou a instauração da tomada de contas
especial (peça 2). O processo foi registrado no sistema e-TCE com o número 2178/2018.
3. O Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 010888/2018-12 foi firmado no valor de R$ 120.329,76,
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sendo R$ 120.329,76 à conta do concedente e R$ 0,00 referente à contrapartida do convenente. Teve vigência de 1/11/2015 a
31/8/2016, com prazo para apresentação da prestação de contas em 1/10/2016. Os repasses efetivos da União totalizaram
R$ 120.329,76 (peça 8).
4. O fundamento para a instauração da Tomada de Contas Especial, conforme consignado na matriz de responsabilização
elaborada pelo tomador de contas, foi a constatação da seguinte irregularidade:
‘Omissão na prestação de contas: Não apresentação de comprovante de embarque de retorno, não envio do Relatório
Técnico final e não comprovação de permanência no Brasil pelo mesmo período de vigência da bolsa no exterior (Comprovante
de cumprimento de período de interstício).’
5. O responsável arrolado na fase interna foi devidamente comunicado e, diante da ausência de justificativas suficientes
para elidir a irregularidade e da não devolução dos recursos, instaurou-se a tomada de contas especial.
6. No relatório (peça 21), o tomador de contas concluiu que o prejuízo importaria no valor original de R$ 118.126,20,
imputando-se a responsabilidade a Allan de Campos Silva, na condição de beneficiário.
7. Em 1/7/2019, a Controladoria-Geral da União emitiu o relatório de auditoria (peça 22), em concordância com o relatório
do tomador de contas. O certificado de auditoria e o parecer do dirigente do órgão de controle interno concluíram pela
irregularidade das presentes contas (peças 23 e 24).
8. Em 19/7/2019, o ministro responsável pela área atestou haver tomado conhecimento das conclusões contidas no
relatório e certificado de auditoria, bem como do parecer conclusivo do dirigente do órgão de controle interno, manifestando-se
pela irregularidade das contas, e determinou o encaminhamento do processo ao Tribunal de Contas da União (peça 25).
9. Na instrução inicial (peça 28), analisando-se os documentos nos autos, concluiu-se pela necessidade de realização de
citação para as irregularidades abaixo:
9.1. Irregularidade 1: não apresentação de comprovante de embarque de retorno, não envio do Relatório Técnico final
e não comprovação de permanência no Brasil pelo mesmo período de vigência da bolsa no exterior, (Comprovante de
cumprimento de período de interstício).
9.1.1. Evidências da irregularidade: documento técnico presente na peça 3.
9.1.2. Normas infringidas: Conforme RN-029/2012, o bolsista deveria retornar ao Brasil, até 30 (trinta) dias após o
término da bolsa. Dessa forma, bolsista ficou inadimplente em 01/10/2016, quando ele não encaminhou o comprovante de retorno
ao Brasil, bem como não efetuou o envio do Relatório Técnico final e não comprovou a permanência no Brasil pelo mesmo
período de vigência da bolsa no exterior.
Débitos relacionados ao responsável Allan de Campos Silva (389.475.628-40):
Data de ocorrência
Valor histórico (R$)
Identificador da parcela
9/10/2015
16.197,24
D1
11/1/2017

344,79

C1

24/1/2017

303,00

C2

25/5/2018

104.132,52

D2

27/3/2017

305,61

C3

27/4/2017

308,76

C4

29/5/2017

311,13

C5

12/6/2017

313,92

C6

31/7/2017

316,35

C7

9.1.3. Cofre credor: Coord. De Gestão Orçamentária e Financeira do Cnpq - Mct.
9.1.4. Responsável: Allan de Campos Silva (389.475.628-40).
9.1.4.1. Conduta: nas parcelas D1 a D2 - apresentar de forma incompleta a documentação relativa à prestação de
contas dos recursos federais repassados por meio do instrumento em questão, consubstanciada na não apresentação de
comprovante de embarque de retorno, não envio do Relatório Técnico final e não comprovação de permanência no Brasil
pelo mesmo período de vigência da bolsa no exterior (Comprovante de cumprimento de período de interstício).
9.1.4.2. Nexo de causalidade: a apresentação incompleta da documentação da prestação de contas impediu a
comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados, no âmbito do instrumento em questão, resultando em
presunção de dano ao erário.
9.1.4.3. Culpabilidade: não há excludentes de ilicitude, de culpabilidade e de punibilidade; é razoável supor que o
responsável tinha consciência da ilicitude de sua conduta; era exigível conduta diversa da praticada, qual seja, apresentar
a prestação de contas contendo todos os documentos necessários à comprovação da regular aplicação dos recursos federais
repassados, conforme estabelecido nas normas aplicáveis.
10. Encaminhamento: citação.
11. Em cumprimento ao pronunciamento da unidade (peça 30), foi efetuada citação do responsável, nos moldes adiante:
a) Sr. Allan de Campos Silva - promovida a citação do responsável, conforme delineado adiante:
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Comunicação: Ofício 5838/2019 - Seproc (peça 32)
Data da Expedição: 8/10/2019
Data da Ciência: 10/10/2019 (peça 33)
Nome Recebedor: Roberto Vieira
Observação: Ofício enviado para o endereço do responsável, conforme pesquisa de endereço no
Sistema da Receita Federal.
Fim do prazo para a defesa: 25/10/2019
12. Conforme Despacho de Conclusão das Comunicações Processuais (peça 34), informamos que as providências
inerentes às comunicações processuais foram concluídas.
13. Transcorrido o prazo regimental, o responsável permaneceu silente, devendo ser considerado revel, nos termos do
art. 12, §3º, da Lei 8.443/1992.
ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE PROCEDIBILIDADE DA IN/TCU 71/2012
Apreciação do Prejuízo ao Contraditório e Ampla Defesa
14. Verifica-se que não houve o transcurso de mais de dez anos desde o fato gerador sem que tenha havido a notificação
do responsável pela autoridade administrativa federal competente (art. 6º, inciso II, c/c art. 19 da IN-TCU 71/2012, modificada
pela IN-TCU 76/2016), uma vez que o fato gerador da irregularidade sancionada ocorreu em 2/10/2016, e o responsável foi
notificado sobre a irregularidade pela autoridade administrativa competente conforme abaixo:
14.1. Allan de Campos Silva, por meio do ofício acostado à peça 14, recebido em 12/11/2018, conforme AR (peça 15).
Valor de Constituição da TCE.
15. Verifica-se, ainda, que o valor atualizado do débito apurado (sem juros) em 1/1/2017 é de R$ 119.629,30, portanto
superior ao limite mínimo de R$ 100.000,00, na forma estabelecida conforme os arts. 6º, inciso I, e 19 da IN/TCU 71/2012,
modificada pela IN/TCU 76/2016.
OUTROS DÉBITOS NOS SISTEMAS DO TCU COM OS MESMOS RESPONSÁVEIS
16. Informa-se que não foi encontrado débito imputável ao responsável em outros processos em tramitação no Tribunal.
17. A tomada de contas especial está, assim, devidamente constituída e em condição de ser instruída.
EXAME TÉCNICO
Da validade das notificações:
18. Preliminarmente, cumpre tecer breves considerações sobre a forma como são realizadas as comunicações processuais
no TCU. A esse respeito, destacam-se o art. 179, do Regimento Interno do TCU (Resolução 155, de 4/12/2002) e o art. 4º, inciso
III, § 1º, da Resolução-TCU 170, de 30 de junho de 2004, in verbis:
‘Art. 179. A citação, a audiência ou a notificação, bem como a comunicação de diligência, far-se-ão:
I - mediante ciência da parte, efetivada por servidor designado, por meio eletrônico, fac-símile, telegrama ou qualquer
outra forma, desde que fique confirmada inequivocamente a entrega da comunicação ao destinatário;
II - mediante carta registrada, com aviso de recebimento que comprove a entrega no endereço do destinatário;
III - por edital publicado no Diário Oficial da União, quando o seu destinatário não for localizado
(…)
Art. 3º As comunicações serão dirigidas ao responsável, ou ao interessado, ou ao dirigente de órgão ou entidade, ou ao
representante legal ou ao procurador constituído nos autos, com poderes expressos no mandato para esse fim, por meio de:
I - correio eletrônico, fac-símile ou telegrama;
II - servidor designado;
III - carta registrada, com aviso de recebimento;
IV - edital publicado no Diário Oficial da União, quando o seu destinatário não for localizado, nas hipóteses em que seja
necessário o exercício de defesa.
Art. 4º. Consideram-se entregues as comunicações:
I - efetivadas conforme disposto nos incisos I e II do artigo anterior, mediante confirmação da ciência do destinatário;
II - realizadas na forma prevista no inciso III do artigo anterior, com o retorno do aviso de recebimento, entregue
comprovadamente no endereço do destinatário;
III - na data de publicação do edital no Diário Oficial da União, quando realizadas na forma prevista no inciso IV do
artigo anterior.
§ 1º O endereço do destinatário deverá ser previamente confirmado mediante consulta aos sistemas disponíveis ao
Tribunal ou a outros meios de informação, a qual deverá ser juntada ao respectivo processo. (…)’
19. Bem se vê, portanto, que a validade da citação via postal não depende de que o aviso de recebimento seja assinado
pelo próprio destinatário da comunicação, o que dispensa, no caso em tela, a entrega do AR em ‘mãos próprias’. A exigência da
norma é no sentido de o Tribunal verificar se a correspondência foi entregue no endereço correto, residindo aqui a necessidade
de certeza inequívoca.
20. Não é outra a orientação da jurisprudência do TCU, conforme se verifica dos julgados a seguir transcritos:
‘São válidas as comunicações processuais entregues, mediante carta registrada, no endereço correto do responsável, não
havendo necessidade de que o recebimento seja feito por ele próprio.’ (Acórdão 3.648/2013-TCU-Segunda Câmara, Relator
Ministro José Jorge)
‘É prescindível a entrega pessoal das comunicações pelo TCU, razão pela qual não há necessidade de que o aviso de
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recebimento seja assinado pelo próprio destinatário. Entregando-se a correspondência no endereço correto do destinatário,
presume-se o recebimento da citação.’ (Acórdão 1.019/2008-TCU-Plenário, Relator Ministro Benjamin Zymler)
‘As comunicações do TCU, inclusive as citações, deverão ser realizadas mediante Aviso de Recebimento - AR, via
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, bastando para sua validade que se demonstre que a correspondência foi entregue
no endereço correto.’ (Acórdão 1.526/2007-TCU-Plenário, Relator Ministro Aroldo Cedraz)
21. A validade do critério de comunicação processual do TCU foi referendada pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos
do julgamento do MS-AgR 25.816/DF, por meio do qual se afirmou a desnecessidade da ciência pessoal do interessado,
entendendo-se suficiente a comprovação da entrega do ‘AR’ no endereço do destinatário:
‘Ementa: agravo regimental. Mandado de segurança. Desnecessidade de intimação pessoal das decisões do tribunal de
contas da união. art. 179 do regimento interno do TCU. Intimação do ato impugnado por carta registrada, iniciado o prazo do
art. 18 da lei 1.533/51 da data constante do aviso de recebimento. Decadência reconhecida. Agravo improvido.
O envio de carta registrada com aviso de recebimento está expressamente enumerado entre os meios de comunicação de
que dispõe o Tribunal de Contas da União para proceder às suas intimações.
O inciso II do art. 179 do Regimento Interno do TCU é claro ao exigir apenas a comprovação da entrega no endereço do
destinatário, bastando o aviso de recebimento simples.’
22. No caso vertente, a citação do responsável se deu em endereços provenientes de pesquisas de endereços realizadas
pelo TCU (vide parágrafos acima), porquanto, devido ao insucesso de realizar a citação em endereços constantes nos sistemas
CPF e CNPJ da Receita, buscou-se a notificação em endereços provenientes de sistemas públicos (TSE e Renach) e das bases
de dados do próprio TCU. A entrega dos ofícios citatórios nesses endereços ficou comprovada.
23. Nos processos do TCU, a revelia não leva à presunção de que seriam verdadeiras todas as imputações levantadas
contra os responsáveis, diferentemente do que ocorre no processo civil, em que a revelia do réu opera a presunção da verdade
dos fatos narrados pelo autor. Dessa forma, a avaliação da responsabilidade do agente não pode prescindir da prova existente no
processo ou para ele carreada.
24. Ao não apresentar sua defesa, o responsável deixou de produzir prova da regular aplicação dos recursos sob sua
responsabilidade, em afronta às normas que impõem aos gestores públicos a obrigação legal de, sempre que demandados pelos
órgãos de controle, apresentar os documentos que demonstrem a correta utilização das verbas públicas, a exemplo do contido no
art. 93 do Decreto-Lei 200/1967: ‘Quem quer que utilize dinheiros públicos terá de justificar seu bom e regular emprego na
conformidade das leis, regulamentos e normas emanadas das autoridades administrativas competentes.’
25. Mesmo as alegações de defesa não sendo apresentadas, considerando o princípio da verdade real que rege esta Corte,
procurou-se buscar, em manifestações do responsável na fase interna desta Tomada de Contas Especial, se havia algum
argumento que pudesse ser aproveitado a seu favor.
26. No entanto, o responsável não se manifestou na fase interna, não havendo, assim, nenhum argumento que possa vir a
ser analisado e posteriormente servir para afastar as irregularidades apontadas.
27. Em se tratando de processo em que a parte interessada não se manifestou acerca das irregularidades imputadas, não
há elementos para que se possa efetivamente aferir e reconhecer a ocorrência de boa-fé na conduta dos responsáveis, podendo
este Tribunal, desde logo, proferir o julgamento de mérito pela irregularidade das contas, conforme os termos dos §§ 2º e 6º do
art. 202 do Regimento Interno do TCU. (Acórdãos 2.064/2011-TCU-1ª Câmara (relator: Ubiratan Aguiar), 6.182/2011-TCU-1ª
Câmara (relator: Weber de Oliveira), 4.072/2010-TCU-1ª Câmara (Relator: Valmir Campelo), 1.189/2009-TCU-1ª Câmara
(Relator: Marcos Bemquerer), 731/2008-TCU-Plenário (Relator: Aroldo Cedraz).
28. Dessa forma, o responsável deve ser considerado revel, nos termos do art. 12, §3º, da Lei 8.443/1992, devendo as
contas serem julgadas irregulares, condenando-o ao débito apurado.
Prescrição da Pretensão Punitiva
29. Vale ressaltar que a pretensão punitiva do TCU, conforme Acórdão 1.441/2016-TCU-Plenário, Relator: Benjamin
Zymler, que uniformizou a jurisprudência acerca dessa questão, subordina-se ao prazo geral de prescrição indicado no art. 205
do Código Civil, que é de dez anos, contado da data de ocorrência da irregularidade sancionada, nos termos do art. 189 do Código
Civil, sendo este prazo interrompido pelo ato que ordenar a citação, a audiência ou a oitiva do responsável.
30. No caso em exame, não ocorreu a prescrição, uma vez que a irregularidade sancionada ocorreu em 2/10/2016, e o ato
de ordenação da citação ocorreu em 26/8/2019. No entanto, a jurisprudência do TCU é expressiva no sentido de não se apenar
com multa o responsável inadimplente em relação a valores recebidos por meio de bolsa de estudo, como verifica nos Acórdãos
3326/2019, 5.582/2018, 536/2018, 5.327/2011, 291/2010, 714/2010, 1.740/2010 e 587/2010, todos da 1ª Câmara; e 6.483/2017,
1.283/2015, 3.662/2012, 5.327/2011 e 1.440/2007, todos da 2ª Câmara.
CONCLUSÃO
31. Em face da análise promovida na seção ‘Exame Técnico’, verifica-se que o responsável não logrou comprovar a boa
e regular aplicação dos recursos. E, instado a se manifestar, optou pelo silêncio, configurando a revelia, nos termos do § 3º, do
art. 12, da Lei 8.443/1992.
32. Vale ressaltar que a jurisprudência pacífica nesta Corte é no sentido da imprescritibilidade das ações de ressarcimento
ao erário (Súmula TCU 282). Dessa forma, identificado dano ao erário, deve-se instaurar e julgar o processo de tomada de contas
especial para responsabilizar seus agentes causadores, respeitando o direito ao contraditório e à ampla defesa, independentemente
de quando ocorreram os atos impugnados.
33. Verifica-se também que não houve a prescrição da pretensão punitiva, conforme análise já realizada.
34. Tendo em vista que não constam dos autos elementos que permitam reconhecer a boa-fé do responsável, sugere-se
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que as suas contas sejam julgadas irregulares, nos termos do art. 202, § 6º, do Regimento Interno do TCU, com a imputação do
débito atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora, nos termos do art. 202, §1º do Regimento Interno do TCU,
descontado o valor eventualmente recolhido.
35. Por fim, como não houve elementos que pudessem modificar o entendimento acerca das irregularidades em apuração,
mantém-se a matriz de responsabilização presente na peça 27.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
36. Diante do exposto, submetemos os autos à consideração superior, propondo ao Tribunal:
a) considerar revel o responsável Allan de Campos Silva (389.475.628-40), para todos os efeitos, dando-se
prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992;
b) julgar irregulares, nos termos dos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23,
inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Allan de Campos Silva (389.475.628-40), condenando-o ao pagamento das
importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas
discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal,
o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Coord. De Gestão Orçamentária e Financeira do Cnpq - Mct, nos termos do
art. 23, inciso III, alínea ‘a’, da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea ‘a’, do Regimento Interno do TCU;
Débitos relacionados ao responsável Allan de Campos Silva (389.475.628-40):
Data de ocorrência
Valor histórico (R$)
Tipo da parcela
9/10/2015
16.197,24
Débito
11/1/2017

344,79

Crédito

24/1/2017

303,00

Crédito

25/5/2018

104.132,52

Débito

27/3/2017

305,61

Crédito

27/4/2017

308,76

Crédito

29/5/2017

311,13

Crédito

12/6/2017

313,92

Crédito

31/7/2017

316,35

Crédito

Valor atualizado do débito (com juros) em 6/11/2019: R$ 134.230,77
c) autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28,
inciso II, da Lei 8.443/1992;
d) autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217,
§§ 1º e 2º do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da(s) dívida(s) em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela,
corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da
notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior,
para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os
juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de
comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2º do
art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal;
e) enviar cópia do Acórdão a ser prolatado, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentarem à Procuradoria da
República no Estado de SP, nos termos do § 3º do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7º do art. 209 do Regimento Interno do
TCU, para adoção das medidas cabíveis; e
f) enviar cópia do Acórdão que vier a ser proferido ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
e ao responsável, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta,
está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá
fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.”
É o Relatório.

VOTO
Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq) em desfavor de Allan de Campos Silva, tendo em vista a omissão no dever de prestar contas e de cumprir
obrigações contraídas por força do Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa no Exterior assinado em 3/1/2015 no âmbito do
Processo-CNPq 209434/2014-7, que tinha por objeto a realização de Graduação Sanduíche na Universidade de Adelaide,
Austrália, por meio do Programa Ciência Sem Fronteiras. O Conselho repassou R$ 120.329,76 para custeio do ex-bolsista
durante o período de vigência do instrumento.
2. Na fase interna da TCE, o órgão concedente registrou que o beneficiário não apresentou comprovante de embarque de
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retorno, não enviou o Relatório Técnico Final e não comprovou sua permanência no Brasil pelo mesmo período de vigência da
bolsa no exterior (comprovante de cumprimento de período de interstício).
3. Por isso, o CNPq concluiu pela impugnação total das despesas incorridas e imposição de débito ao responsável. O
Controle Interno anuiu a esse posicionamento.
4. No âmbito do TCU, o responsável foi regularmente citado. O prazo regimental, contudo, transcorreu sem que fossem
apresentadas alegações de defesa ou efetuado o recolhimento do débito. Dessa forma, deve ser considerado revel, dando-se
prosseguimento ao processo, conforme estabelece o art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992.
5. Corroboro as análises empreendidas pela unidade instrutora, as quais contaram com a anuência do Ministério Público
junto ao TCU, razão pela qual incorporo os fundamentos apresentados às minhas razões de decidir.
6. O ex-bolsista descumpriu os termos da Resolução Normativa-CNPq (RN) 029/2012, itens 7.5 e 7.7, bem como o
Termo de Concessão ao qual o beneficiário anuiu (peça 4, p. 14).
7. Em síntese, restaram desatendidas as obrigações de: retornar ao Brasil em até trinta dias do término da bolsa, apresentar
Relatório Técnico Final e comprovar a permanência no Brasil pelo mesmo período de vigência da bolsa no exterior. Em adição,
o estudante foi reprovado em número igual ou superior a 50% das disciplinas matriculadas no 1º semestre de 2016 (peça 5, p.
1).
8. Em que pese ter sido oportunizada defesa nas fases interna e externa desta TCE, o responsável não se desincumbiu
desse ônus. Assim, as informações presentes nos autos não permitem constatar a regular aplicação dos recursos repassados, não
havendo o que se aproveitar em seu favor.
9. Ao não apresentar sua defesa, o responsável deixou de produzir prova da regular aplicação dos recursos sob sua
responsabilidade, em afronta às normas que impõem a obrigação legal de, sempre que demandados pelos órgãos de controle,
apresentar os documentos que demonstrem a correta utilização das verbas públicas, a exemplo do contido no art. 93 do DecretoLei 200/1967.
10. Além de caracterizada a revelia, não há elementos para que se possa efetivamente aferir e reconhecer a ocorrência de
boa-fé na conduta, o que autoriza este Tribunal, desde logo, a proferir o julgamento de mérito pela irregularidade das contas,
conforme os §§ 2º e 6º do art. 202 do Regimento Interno do TCU.
11. Por outro lado, a jurisprudência da Casa é no sentido de não se apenar com multa o responsável inadimplente em
relação a valores recebidos por meio de bolsa de estudo (v.g. Acórdãos 3.326/2019, 5.582/2018, 536/2018, 5.327/2011,
291/2010, 714/2010, 1.740/2010 e 587/2010, todos da Primeira Câmara; e 6.483/2017, 1.283/2015, 3.662/2012, 5.327/2011 e
1.440/2007, todos da Segunda Câmara).
12. Por derradeiro, devem ser aproveitados como créditos os pagamentos realizados administrativamente pelo ex-bolsista
ainda na fase interna da TCE, conforme Relatório de Registros de Arrecadação do CNPq (peça 5, p. 99).
13. Nesse cenário, exsurge o dever de julgar irregulares as contas do responsável, imputando-lhe débito, com amparo
nos arts. 16, inc. III, alíneas “a”, “b” e “c”, e 19, da Lei Orgânica do TCU.
14. Ante o exposto, voto por que o Tribunal adote o Acórdão que ora submeto à deliberação deste Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 471/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 021.681/2019-8.
2. Grupo I – Classe de Assunto: II – Tomada de Contas Especial.
3. Responsável: Allan de Campos Silva (389.475.628-40).
4. Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.
5. Relator: Ministro Bruno Dantas.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE).
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico em desfavor de Allan de Campos Silva em razão de omissão no dever de prestar
contas referentes ao Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa no Exterior (Processo-CNPq 209434/2014-7), destinado a
financiar Graduação Sanduíche na Austrália por meio do Programa Ciência Sem Fronteiras.
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões
expostas pelo Relator, em:
9.1. considerar o responsável Allan de Campos Silva (389.475.628-40) revel para todos os efeitos, dando-se
prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992;
9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, da Lei 8.443/1992, c/c os arts.
19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Allan de Campos Silva (389.475.628-40) e condená-lo ao pagamento
das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas
discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal,
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o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, nos termos
do art. 23, inciso III, alínea “a”, da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno do TCU:
Data de ocorrência
Valor histórico (R$)
Natureza
9/10/2015
16.197,24
Débito
11/1/2017

344,79

Crédito

24/1/2017

303,00

Crédito

25/5/2018

104.132,52

Débito

27/3/2017

305,61

Crédito

27/4/2017

308,76

Crédito

29/5/2017

311,13

Crédito

12/6/2017

313,92

Crédito

31/7/2017

316,35

Crédito

9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28,
inciso II, da Lei 8.443/1992;
9.4. autorizar , se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1º e 2º do
Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida
monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da
notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior,
para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os
juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de
comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2º do
art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal;
9.5. enviar cópia deste acórdão à Procuradoria da República em São Paulo, nos termos do § 3º do art. 16 da
Lei 8.443/1992, c/c o § 7º do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção de medidas que entender cabíveis; e
9.6. dar ciência deste acórdão ao responsável e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0471-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler, Bruno Dantas (Relator) e Vital do
Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.

GRUPO I – CLASSE II – Primeira Câmara
TC 023.566/2017-5
Natureza: Tomada de Contas Especial.
Entidade: Ministério da Cultura (extinto).
Responsáveis: Allison da Costa Dias (723.716.091-53) e Instituto de Pesquisa e Ação Comunitária – IPAC-DF
(06.216.657/0001-77).
Representação legal: não há.
SUMÁRIO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. MINISTÉRIO DA CULTURA. CONVÊNIO PARA APOIO AO
PROJETO HIP HOP PRÓ ATIVO. IMPUGNAÇÃO TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS. DEFICIÊNCIA
DOCUMENTAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS RECURSOS REPASSADOS E A
EXECUÇÃO FINANCEIRA DO OBJETO. DANO AO ERÁRIO. CITAÇÃO. REVELIA DA ENTIDADE CONVENENTE.
REJEIÇÃO DAS ALEGAÇÕES DE DEFESA DO PRESIDENTE DA ENTIDADE CONVENENTE. IRREGULARIDADE
DAS CONTAS. DÉBITO. MULTA.
RELATÓRIO
Por registrar as principais ocorrências havidas no andamento dos autos até o momento, resumindo os fundamentos das
peças acostadas, adoto como relatório, com os ajustes necessários, a instrução da secretaria responsável pela análise do processo
(peça 39), que contou com a anuência do corpo diretivo da unidade (peças 40-41) e do Ministério Público junto ao TCU (peça
42):
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“INTRODUÇÃO
1. Trata-se de Tomada de Contas Especial instaurada pelo MinC - Ministério da Cultura, em desfavor de Allison da Costa
Dias (723.716.091-53), ex-Presidente do Instituto de Pesquisa e Ação Comunitária - IPAC/DF (06.216.657/0001-77), em razão
da impugnação total das despesas no valor de R$ 119.174,49, do Convênio 103/2007 – Siafi 597247 (peça 1, p. 75-87), firmado
entre o MinC e o Instituto de Pesquisa e Ação Comunitária - IPAC/DF, e que tinha por objeto o “Apoio ao Projeto ‘Hip Hop Pró
Ativo’”, conforme Plano de Trabalho (peça 1, p. 21-7).
HISTÓRICO.
2. O Convênio 103/2007 (Siafi 597247) foi firmado no valor de R$ 132.416,10, sendo R$ 13.241,61 de contrapartida do
convenente e R$ 119.174,49 a cargo do concedente, transferidos por meio da Ordem Bancária 2007OB903707, de 14/12/2007,
no valor de R$ 119.174,49 (peça 1, p. 91), creditada em conta no dia 18/12/2007 (peça 1, p. 127), com vigência de 10/12/2007
a 24/10/2008.
3. Foi emitido o Parecer Técnico de 28/8/2010 (peça 1, p. 143-5), concluindo que ‘o projeto foi executado, porém
atingindo um público menor que o previsto, e, por consequência, obteve uma repercussão menor que a esperada, mas ainda assim
atingiu seu objetivo principal que era oferecer atividades extracurriculares para que crianças e adolescentes pudessem ficar longe
de se envolverem com álcool e drogas’.
4. Posteriormente, foi emitido o Parecer Financeiro 114/2016, de 12/8/2016 (peça 1, p. 173-9), atestando inconsistência
na documentação comprobatória apresentada pelo convenente, demandando a apresentação de:
‘1) Declaração que ateste que as notas fiscais apresentadas na prestação de contas foram utilizadas única e exclusivamente
para os pagamentos dos fornecedores deste convênio;
2) Comprovantes de despesas declarados na relação de pagamentos por meio de notas fiscais, recibos de pagamentos e
autônomos, bem como comprovantes de pagamentos dos impostos, ou Declaração/Certidão da Secretaria de Fazenda do
Município que ateste que os pagamentos dos impostos do INSS foram devidamente efetuados na época;
3) Cópia do contrato de aluguel do salão (Brazlândia) no valor de R$ 8.000,00, devidamente assinado pelo locador e pelo
locatário, bem como os comprovantes de pagamento dos dez meses de aluguel, cada um no valor de R$ 800,00;
4) Cópia dos extratos bancários da conta corrente dos meses de fevereiro a outubro/2008, até o encerramento da conta
corrente, com saldo zerado;
5) Justificativas quanto ao fato de não ter sido realizada a aplicação financeira dos recursos, e, caso tenha realizado a
aplicação financeira, enviar cópia dos extratos bancários da conta de investimentos desde a data da aplicação de recursos até o
saldo zero;
6) Documentos/declarações quanto à contrapartida pactuada, até então não comprovada na execução do convênio;
7) Contratos de trabalho das pessoas que prestaram serviços, assim como os comprovantes dos pagamentos realizados em
favor das mesmas; e
8) Comprovantes de cotação prévia de preços para os itens previstos no Plano de Trabalho, os quais não estão nos
orçamentos já apresentados na prestação de contas’.
5. Ato contínuo, foi encaminhado ao IPAC/DF o Ofício 218/2016, de 22/8/2016 (peça 1, p. 181-3), reiterado pelo
247/2016, de 17/10/2016 (peça 1, p. 185-7), requerendo a documentação supracitada, e, ante a ausência de manifestação do
convenente, foi emitido o Parecer Financeiro de 3/2/2017 (peça 1, p. 189-92), concluindo pela reprovação da prestação de contas,
bem como pela instauração de tomada de contas especial, com vistas à restituição dos valores integralmente repassados.
6. Consta dos autos, conforme extrato de pesquisa no sistema dos Correios e Aviso de Recebimento (AR), comprovação
de que Allison da Costa Dias recebeu os Ofícios 475/2009, de 22/9/2009 (peça 1, p. 135-7), 096/2011, de 28/02/2011 (peça 1,
p. 147-51), e 006/2017, de 16/1/2017 (peça 1, p. 195-6 e 198), e que Ramon Barros da Silva, sucessor de Allison no IPAC/DF,
recebeu os Ofícios 292/2011, de 18/7/2011 (peça 1, p. 155), demandando ajustes na documentação comprobatória,
posteriormente encaminhada por meio do Ofício-IPAC/DF 011/2011 (peça 1, p. 157-71), 007/2017, de 16/1/2017 (peça 1,
p. 197-8), por meio dos quais o Ministério da Cultura comunicou os responsáveis acerca da não aprovação das contas do
Convênio 103/2007, demandando a devolução dos recursos.
7. Diante do não saneamento das irregularidades apontadas e da não devolução dos recursos, instaurou-se a Tomada de
Contas Especial. No Relatório de Tomada de Contas Especial 002/2017, de 8/3/2017 (peça 9, p. 1-5), foi imputado débito de
R$ 119.174,49 a Allison da Costa Dias, no âmbito do Convênio 103/2017, em virtude da não comprovação da boa e regular
aplicação dos recursos repassados.
8. O Relatório de Auditoria 700/2017 da Controladoria Geral da União (peça 11, p. 1-4) também chegou às mesmas
conclusões. Após serem emitidos o Certificado de Auditoria, o Parecer do Dirigente e o Pronunciamento Ministerial (peça 11,
p. 5-8 e Peça 14. P. 1-2), o processo foi remetido a esse Tribunal.
9. Na instrução inicial (peça 19, p. 1-11), analisando-se os documentos nos autos, concluiu-se pela necessidade de
realização de citação dos responsáveis abaixo:
Ocorrência: não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos recebidos por força do Convênio 103/2007 – Siafi
597247, em virtude da impugnação total das despesas, no valor de R$ 119.174,49, ante as seguintes irregularidades verificadas
na prestação de contas:
1) Notas fiscais sem a indicação do número do convênio;
2) Não apresentação de documentos comprobatórios de despesas declaradas na relação de pagamentos por meio de notas
fiscais, recibos de pagamentos e autônomos, bem como comprovantes de pagamentos dos impostos;
3) Contrato de aluguel do salão (Brazlândia) no valor de R$ 8.000,00, sem a assinatura do locador e do locatário, bem
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como não apresentação dos comprovantes de pagamento dos dez meses de aluguel, cada um no valor de R$ 800,00;
4) Não apresentação dos extratos bancários da conta corrente dos meses de fevereiro a outubro/2008, até o encerramento
da conta corrente, com saldo zerado;
5) Não ter sido realizada a aplicação financeira dos recursos;
6) Não comprovação da utilização da contrapartida pactuada;
7) Não apresentação dos contratos de trabalho das pessoas que prestaram serviços, assim como os comprovantes dos
pagamentos realizados em favor das mesmas; e
8) Não comprovação da realização de cotação prévia de preços para os itens previstos no Plano de Trabalho, ausentes nos
orçamentos apresentados na prestação de contas.

VALOR

ORIGINAL

(R$)
R$ 119.174,49

DATA
OCORRÊNCIA
18/12/2007

DA

DÉBITO/CRÉ
DITO
Débito

Valor total do débito atualizado até 18/7/2018: R$ 221.747,97.
Responsáveis: Allison da Costa Dias (723.716.091-53), ex-Presidente do Instituto de Pesquisa e Ação Comunitária IPAC/DF, no período de fevereiro/2004 a março/2010, em solidariedade com o Instituto de Pesquisa e Ação Comunitária IPAC/DF (06.216.657/0001-77);
Conduta – Sr. Allison da Costa Dias: não comprovar a boa e regular aplicação dos recursos recebidos por força do
Convênio 103/2007 – Siafi 597247, em virtude da impugnação total das despesas, no valor de R$ 119.174,49, ante as seguintes
irregularidades verificadas na prestação de contas:
1) Notas fiscais sem a indicação do número do convênio;
2) Não apresentação de documentos comprobatórios de despesas declaradas na relação de pagamentos por meio de notas
fiscais, recibos de pagamentos e autônomos, bem como comprovantes de pagamentos dos impostos;
3) Contrato de aluguel do salão (Brazlândia) no valor de R$ 8.000,00, sem a assinatura do locador e do locatário, bem
como não apresentação dos comprovantes de pagamento dos dez meses de aluguel, cada um no valor de R$ 800,00;
4) Não apresentação dos extratos bancários da conta corrente dos meses de fevereiro a outubro/2008, até o encerramento
da conta corrente, com saldo zerado;
5) Não ter sido realizada a aplicação financeira dos recursos;
6) Não comprovação da utilização da contrapartida pactuada;
7) Não apresentação dos contratos de trabalho das pessoas que prestaram serviços, assim como os comprovantes dos
pagamentos realizados em favor das mesmas; e
8) Não comprovação da realização de cotação prévia de preços para os itens previstos no Plano de Trabalho, ausentes nos
orçamentos apresentados na prestação de contas.
Conduta - Instituto de Pesquisa e Ação Comunitária - IPAC/DF (06.216.657/0001-77): não executar regularmente o
objeto pactuado por meio do Convênio 103/2007 – Siafi 597247, em virtude da impugnação total das despesas, no valor de
R$ 119.174,49, ante as seguintes irregularidades verificadas na prestação de contas:
1) Notas fiscais sem a indicação do número do convênio;
2) Não apresentação de documentos comprobatórios de despesas declaradas na relação de pagamentos por meio de notas
fiscais, recibos de pagamentos e autônomos, bem como comprovantes de pagamentos dos impostos;
3) Contrato de aluguel do salão (Brazlândia) no valor de R$ 8.000,00, sem a assinatura do locador e do locatário, bem
como não apresentação dos comprovantes de pagamento dos dez meses de aluguel, cada um no valor de R$ 800,00;
4) Não apresentação dos extratos bancários da conta corrente dos meses de fevereiro a outubro/2008, até o encerramento
da conta corrente, com saldo zerado;
5) Não ter sido realizada a aplicação financeira dos recursos;
6) Não comprovação da utilização da contrapartida pactuada;
7) Não apresentação dos contratos de trabalho das pessoas que prestaram serviços, assim como os comprovantes dos
pagamentos realizados em favor das mesmas; e
8) Não comprovação da realização de cotação prévia de preços para os itens previstos no Plano de Trabalho, ausentes nos
orçamentos apresentados na prestação de contas.
10. Em cumprimento ao Despacho exarado por Secretário de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (peça 21,
p. 1), foi efetuada a citação dos responsáveis, nos moldes adiante:
a) Sr. Allison da Costa Dias (723.716.091-53): promovida a citação do responsável, conforme delineado adiante:
Data
de
Nome do
Fim do
Ofíci
Dat
Recebimento do Recebedor do
Observação
Prazo
para
o
a do ofício
Ofício
Ofício
defesa
Ofício recebido no
0768/
7/8/2018
25/7
Tatiana endereço
do
responsável,
22/8/20
2018 (peça
(AR
/2018
Oliveira Camilo conforme pesquisa de endereço 18
23)
peça 24)
no Sistema da Receita Federal.
b) Instituto de Pesquisa e Ação Comunitária - IPAC/DF (06.216.657/0001-77): promovida a citação do responsável,
conforme delineado adiante:
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Data de
Nome
Fim do
Data
Recebimento do do Recebedor
Observação
Prazo
para
o
do ofício
Ofício
do Ofício
defesa
0769/
7/8/2018
25/7/
Ofício
devolvido
ao
2018
(AR
--2018
remetente.
(peça 22)
peça 25)
Ofício
recebido
no
2946/
Tatiana endereço do representante legal da
13/11
6/12/2018
21/12/2
2018
Oliveira
entidade, conforme pesquisa de
/2018
(AR peça 29)
018
(peça 28)
Camilo
endereço no Sistema da Receita
Federal (peça 26).
11. Transcorrido o prazo regimental, os responsáveis permaneceram silentes, assumindo o ônus da revelia. Em nova
instrução (peça 30), esta unidade técnica propôs o julgamento pela irregularidade das contas de Allisson da Costa Dias e do
Instituto de Pesquisa e Ação Comunitária – IPAC/DF, condenando-os ao pagamento do débito apurado (peças 30, 31 e 32).
12. O MPTCU, em parecer de lavra da Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva (peça 33), de 7/3/2019,
endossou o encaminhamento proposto por esta Secex-TCE.
13. Em 29/3/2019, Allison da Costa Dias obteve vista e cópia dos autos (peça 34), e apresentou, extemporaneamente, as
‘razões’ juntadas às peças 35 e 36, acompanhadas de cópias dos seguintes documentos:
a) contrato de locação (peça 36, p. 5-6);
b) recibo de contribuição assistencial (peça 36, p. 7);
c) recibos de pagamentos de salários e rescisões de contratos de trabalho (peça 36, p. 8-35);
d) folder do projeto (peça 36, p. 36);
e) notas fiscais e recibos (peça 36, p. 37-47).
14. Ao finalizar seu arrazoado, Allison da Costa Dias formulou pedidos alternativos que, em suma, visavam ao
recebimento de sua manifestação e da documentação a ela juntada, com o julgamento pela regularidade das contas, com ressalva,
ou o afastamento de sua responsabilidade na TCE, pois não mais representava o IPAC/DF desde 2011.
15. Em despacho à peça 37, o Ministro Bruno Dantas, relator do feito, determinou que os autos fossem restituídos a esta
Secex, para exame técnico da documentação acostada pelo responsável, em homenagem aos princípios da verdade material e ao
devido processo legal.
EXAME TÉCNICO
Alegação:
16. O responsável introduziu suas alegações esclarecendo que não cumpriu o prazo fixado pelo Tribunal para atender à
citação em virtude de não ter sido notificado pessoalmente, uma vez que reside em um lote com três residências, o que, no seu
entender, teria impossibilitado sua notificação pessoal.
17. Alegou que a TCE não deveria ter sido instaurada, pois a ausência do contrato de aluguel nos autos deveu-se à
negligência do agente público incumbido de examinar a prestação de contas, que não teria promovido a juntada do aludido
documento, embora a ele tenha feito menção em sua análise. Acrescentou que teria ocorrido renumeração dos autos, que
originalmente contava com mais de trezentas páginas e, após, passou a contar com menos de cem páginas, sugerindo o extravio
de mais de duzentas páginas.
18. Ressaltou que, em 2011, foram solicitadas providências ao IPAC/DF com vistas à assinatura e preenchimento de
formulários da prestação de contas, mas somente em 2016 foi emitido o relatório da prestação de contas. Informou ainda que, já
em 2011, a entidade se encontrava sob nova direção.
19. Por fim, concluiu sua introdução ressaltando que o suposto extravio de páginas dos autos impossibilitou uma ‘análise
precisa do processo’, e também que o fato de estar há mais de oito anos fora da Entidade dificultou a apresentação de todos os
documentos solicitados.
Análise:
20. De início, vale rememorar as considerações já formuladas na instrução anterior deste processo (peça 30, p. 4-6), com
relação à validade das notificações do TCU. A esse respeito, destacou-se que o art. 179, do Regimento Interno do TCU
(Resolução 155, de 4/12/2002) e o art. 4º, inciso III, § 1º, da Resolução-TCU 170, de 30 de junho de 2004, preconizam in verbis:
‘Art. 179. A citação, a audiência ou a notificação, bem como a comunicação de diligência, far-se-ão:
I - mediante ciência da parte, efetivada por servidor designado, por meio eletrônico, fac-símile, telegrama ou qualquer
outra forma, desde que fique confirmada inequivocamente a entrega da comunicação ao destinatário;
II - mediante carta registrada, com aviso de recebimento que comprove a entrega no endereço do destinatário;
III - por edital publicado no Diário Oficial da União, quando o seu destinatário não for localizado;’
Ofíci

‘Art. 3º As comunicações serão dirigidas ao responsável, ou ao interessado, ou ao dirigente de órgão ou entidade, ou ao
representante legal ou ao procurador constituído nos autos, com poderes expressos no mandato para esse fim, por meio de:
I - correio eletrônico, fac-símile ou telegrama;
II - servidor designado;
III - carta registrada, com aviso de recebimento;
IV - edital publicado no Diário Oficial da União, quando o seu destinatário não for localizado, nas hipóteses em que seja
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necessário o exercício de defesa’.
Art. 4º. Consideram-se entregues as comunicações:
I - efetivadas conforme disposto nos incisos I e II do artigo anterior, mediante confirmação da ciência do destinatário;
II - realizadas na forma prevista no inciso III do artigo anterior, com o retorno do aviso de recebimento, entregue
comprovadamente no endereço do destinatário;
III - na data de publicação do edital no Diário Oficial da União, quando realizadas na forma prevista no inciso IV do
artigo anterior.
§ 1º O endereço do destinatário deverá ser previamente confirmado mediante consulta aos sistemas disponíveis ao
Tribunal ou a outros meios de informação, a qual deverá ser juntada ao respectivo processo.
(…)’
21. Vê-se, portanto, que a validade da citação via postal não depende de que o aviso de recebimento seja assinado pelo
próprio destinatário da comunicação, o que dispensa, no caso em tela, a entrega do AR em ‘mãos próprias’. A exigência da
norma é no sentido de o Tribunal verificar se a correspondência foi entregue no endereço correto, residindo aqui a necessidade
de certeza inequívoca.
22. Não é outra a orientação da jurisprudência do TCU, conforme se verifica dos julgados a seguir transcritos:
‘São válidas as comunicações processuais entregues, mediante carta registrada, no endereço correto do responsável, não
havendo necessidade de que o recebimento seja feito por ele próprio’ (Acórdão 3.648/2013-TCU-Segunda Câmara, Relator
Ministro José Jorge);
‘É prescindível a entrega pessoal das comunicações pelo TCU, razão pela qual não há necessidade de que o aviso de
recebimento seja assinado pelo próprio destinatário. Entregando-se a correspondência no endereço correto do destinatário,
presume-se o recebimento da citação.’ (Acórdão 1.019/2008-TCU-Plenário, Relator Ministro Benjamin Zymler);
‘As comunicações do TCU, inclusive as citações, deverão ser realizadas mediante Aviso de Recebimento - AR, via
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, bastando para sua validade que se demonstre que a correspondência foi entregue
no endereço correto.’ (Acórdão 1.526/2007-TCU-Plenário, Relator Ministro Aroldo Cedraz).
23. A validade do critério de comunicação processual do TCU foi referendada pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos
do julgamento do MS-AgR 25.816/DF, por meio do qual se afirmou a desnecessidade da ciência pessoal do interessado,
entendendo-se suficiente a comprovação da entrega do ‘AR’ no endereço do destinatário:
‘EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO
PESSOAL DAS DECISÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ART. 179 DO REGIMENTO INTERNO DO TCU.
INTIMAÇÃO DO ATO IMPUGNADO POR CARTA REGISTRADA, INICIADO O PRAZO DO ART. 18 DA LEI 1.533/51
DA DATA CONSTANTE DO AVISO DE RECEBIMENTO. DECADÊNCIA RECONHECIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
O envio de carta registrada com aviso de recebimento está expressamente enumerado entre os meios de comunicação de
que dispõe o Tribunal de Contas da União para proceder às suas intimações.
O inciso II do art. 179 do Regimento Interno do TCU é claro ao exigir apenas a comprovação da entrega no endereço do
destinatário, bastando o aviso de recebimento simples.’
24. No presente caso, verifica-se que Allison da Costa Dias foi validamente citado, por intermédio do Ofício 768/2018TCU/Secex-TCE (peça 23), que foi recebido em seu endereço constante da base de dados da Receita Federal, conforme AR à
peça 24.
25. Portanto, não prospera qualquer questionamento quanto à validade da citação efetivada, pelo mero fato do expediente
citatório não haver sido recebido pessoalmente pelo responsável, à luz do que preceituam o art. 179, inciso I, do Regimento
Interno/TCU, e os arts. 3º e 4º da Resolução-TCU 170/2004.
26. De igual modo, também não merece prosperar a alegação de que a presente TCE não deveria ter sido instaurada, em
razão da ausência do contrato de aluguel nos autos, uma vez que teria sido suprimido por negligência do agente público
responsável pelo exame da prestação de contas, e também em decorrência da suposta supressão de páginas dos autos.
27. A esse respeito, rememora-se que o responsável foi citado pela não comprovação da regular aplicação dos recursos
recebidos por força do Convênio 103/2007, em virtude da impugnação total das despesas, no valor de R$ 119.174,49, em razão
das seguintes irregularidades:
1) Notas fiscais sem a indicação do número do convênio;
2) Não apresentação de documentos comprobatórios de despesas declaradas na relação de pagamentos por meio de notas
fiscais, recibos de pagamentos e autônomos, bem como comprovantes de pagamentos dos impostos;
3) Contrato de aluguel do salão (Brazlândia) no valor de R$ 8.000,00, sem a assinatura do locador e do locatário, bem
como não apresentação dos comprovantes de pagamento dos dez meses de aluguel, cada um no valor de R$ 800,00;
4) Não apresentação dos extratos bancários da conta corrente dos meses de fevereiro a outubro/2008, até o encerramento
da conta corrente, com saldo zerado;
5) Não ter sido realizada a aplicação financeira dos recursos;
6) Não comprovação da utilização da contrapartida pactuada;
7) Não apresentação dos contratos de trabalho das pessoas que prestaram serviços, assim como os comprovantes dos
pagamentos realizados em favor das mesmas; e
8) Não comprovação da realização de cotação prévia de preços para os itens previstos no Plano de Trabalho, ausentes nos
orçamentos apresentados na prestação de contas.
28. Portanto, em que pese o responsável ter suprido a ausência do aludido contrato locatício nos autos (vide item 13, ‘a’),
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outras irregularidades na prestação de contas deram ensejo à instauração da TCE, razão pela qual o argumento não se sustenta.
29. Quanto à alegação de que o suposto extravio de páginas dos autos teria impossibilitado uma ‘análise precisa do
processo’, e que o fato de o responsável estar há mais de oito anos fora da Entidade dificultou a apresentação da documentação
solicitada, entende-se que os fatos suscitados mereçam observações.
30. De fato, verifica-se que houve a renumeração de páginas no processo (peça 1). Contudo o responsável não demonstrou
objetivamente se essa renumeração teria resultado em supressão de peças essenciais à prestação de contas, como sugere.
31. Por sua vez, o fato de o responsável estar há mais de oito anos afastado do IPAC/DF não implica que tenha havido
prejuízos à elaboração de sua defesa. Com efeito, o TCU entende que, se comprovada a ciência do responsável acerca das
irregularidades a ele imputadas, ‘antes do prazo de dez anos até sua citação, ou seja, durante os procedimentos de exame de
contas pelo órgão concedente, ou no curso da fase interna da Tomada de Contas Especial, não se configura prejuízo à defesa em
decorrência do transcurso de tal prazo’ (enunciado do Acórdão 1.304/2018-TCU-Primeira Câmara).
32. No caso em exame, convém registrar que, contemporaneamente à gestão de Allison da Costa Dias na Entidade, foram
nela recebidos os Ofícios 475/2009, de 22/9/2009 (peça 1, p. 135-7), 096/2011, de 28/02/2011 (peça 1, p. 147-51), solicitando
documentação complementar para o exame da prestação de contas.
33. Portanto, além do período de oito anos ser insuficiente para configurar, a priori, prejuízo à defesa, verifica-se que o
responsável teve, ou deveria ter tido, conhecimento de que pendências obstavam a análise conclusiva da prestação de contas e,
ao fim, resultaram em sua reprovação. Ademais, em havendo qualquer fato relevante que tivesse imposto óbice ao exercício do
direito à ampla defesa, o responsável deveria justificar a ocorrência, no intuito de ver reconhecido o prejuízo processual.
34. Diante disso, manifesta-se pela improcedência das alegações introdutórias formuladas pelo defendente.
35. Na sequência, passa-se à análise das alegações produzidas quanto a cada um dos documentos que integram a peça de
defesa (peça 36).
Alegação: Notas fiscais sem a indicação do número do convênio
36. A defesa alegou que as notas fiscais sem a indicação do número do convênio estão com o endereço de onde o projeto
foi realizado, de acordo com o contrato de locação e panfleto de divulgação, juntados à defesa.
37. Arrematou que, ‘diante da harmonia entre os documentos apresentados, fica evidente e claro que as Notas Fiscais
dizem respeito ao projeto em análise’.
Análise:
38. De fato, os endereços constantes do contrato de aluguel (peça 36, p. 5), dos panfletos (peça 36, p. 36) e das notas
fiscais/recibos (peça 36, p. 37, 38, 41, 42-47) guardam conformidade entre si, e também se referem a despesas realizadas no
período de vigência do Convênio 103/2007 (10/12/2007 a 24/10/2008).
39. Contudo, essa conformidade não se mostra suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre os recursos do
convênio e as despesas, supostamente, realizadas à sua conta. Com efeito, o entendimento do TCU é firme no sentido de que ‘a
ausência de indicação do número do ajuste nas notas fiscais não é mera falha formal, mas constitui forte indício da ausência de
nexo de causalidade entre os recursos recebidos e as despesas realizadas para a execução do objeto’ (enunciados dos Acórdãos
6.098/2017-TCU-Primeira Câmara e 12.109/2018-TCU-Segunda Câmara).
40. Ademais, as notas fiscais trazidas nesta oportunidade já haviam sido apresentadas, por ocasião da prestação de contas,
sendo objeto de registro no Parecer Financeiro 114/2016-CPCON/CGEXE/SPOA/SE/MinC (peça 1, p. 173-179), pela
insuficiência para comprovar os pagamentos realizados à conta do convênio, cujo somatório na Relação de Pagamentos montava
a R$ 132.487,00 (peça 1, p. 115-121 e 173-179).
41. Portanto, entende-se que a alegação em nada contribuiu para o estabelecimento do nexo causal entre os recursos do
ajuste e as despesas realizadas, não devendo ser acolhida.
Alegação: Não apresentação de documentos de pagamentos de autônomos
42. A defesa informou ter juntado, às suas alegações, cópias de alguns documentos para comprovar que os profissionais
foram contratados e desenvolveram suas atividades.
Análise:
43. Como visto na presente instrução (itens 9 e 27), a não comprovação do regular emprego dos recursos do Convênio
103/2007 deveu-se a um conjunto de irregularidades, dentre as quais a ‘Não apresentação dos contratos de trabalho das pessoas
que prestaram serviços, assim como os comprovantes dos pagamentos realizados em favor das mesmas’.
44. O responsável junto à sua defesa apenas ‘alguns’ (como ele mesmo afirmou) documentos de pagamentos de
autônomos. Ao compulsar os autos, pode-se verificar que os documentos a que alude o defendente (peça 36, p. 8-35) referem-se
tão somente aos seguintes funcionários, cujos valores a eles pagos seguem totalizados:
a) Alexandre Soares Nascimento: Recibos de pagamentos de salários (30/12/2007 a 24/5/2008); aviso prévio e termo de
rescisão contratual - TOTAL: R$ 4.198,04 (peça 36, p. 8-12); b) Ramon Barros da Silva: Aviso prévio e termo de rescisão
contratual - TOTAL: R$ 2.210,23 (peça 36, p. 14-15);
c) Adriana Patrícia dos Santos: Aviso prévio, termo de rescisão contratual - TOTAL: R$ 2.210,23 (peça 36, p. 16-20);
d) Juliana Athayde: Recibos de pagamentos (30/12/2007 a 24/5/2008), aviso prévio, termo de rescisão contratual TOTAL: R$ 4.198,04 (peça 36, p. 21-22);
e) Marcelo Carvalho de Noronha: Recibos de pagamentos de salários (30/12/2007 a 24/5/2008), termo de rescisão
contratual - TOTAL: R$ 4.198,04 (peça 36, p. 24-27 e 30-33);
f) Maria Conceição dos Santos: Aviso prévio e termo de rescisão contratual - TOTAL: R$ 1.448,84 (peça 36, p. 28, 29 e
34).
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TOTAL GERAL: R$ 16.253,19
45. Por sua vez, a Relação de Pagamentos (peça 1, p. 105) discrimina valores pagos a auxiliares administrativos
(R$ 10.440,00), arte educadores (R$ 20.880,00) e coordenadores (R$ 32.480,00), sem indicar o número total de beneficiários
dos pagamentos. Esses pagamentos totalizaram R$ 63.800,00, em muito superior ao somatório dos pagamentos comprovados
pela defesa, qual seja, R$ 16.253,19.
46. Portanto, não é possível estabelecer correspondência entre os documentos juntados à defesa, relativamente a
pagamentos de autônomos, e os valores indicados na Relação de Pagamentos. Ademais, na aludida documentação (peça 36, p. 835), não constaram os respectivos contratos de trabalho, tal como apontado no ofício citatório.
47. Diante disso, conclui-se que a alegação não deva prosperar.
Alegação: Contrato de aluguel de salão
48. A defesa esclareceu que o contrato de aluguel do salão (sede do IPAC/DF) não constava originalmente nos autos,
tendo sido juntado pela defesa ‘devidamente assinado pelo locatário’ (peça 36, p. 5-6).
49. Ressaltou que o fato do aludido contrato não ter integrado os autos ‘demonstra a negligência ao analisar o processo
de tomada de contas especial’, comprometendo todo o processo e indicando que os documentos apresentados pela Entidade
teriam sido extraviados.
50. Por fim, alegou que ‘não estamos num caso em que deveria ser instaurada tomada de contas especial, devido a
prestação de contas ter sido apresentada tempestivamente, os gastos terem sido demonstrados e não ter causado danos ao erário’.
Análise:
51. De fato, a defesa apresentou a cópia do contrato de locação contendo assinaturas do locador e do locatário (peça 36,
p. 6). Embora se trate de documento precário, sem qualquer autenticação de assinaturas das partes, tem-se por razoável admitir
a idoneidade da prova, em prol da ampla defesa e do princípio do formalismo moderado.
52. Contudo, embora a cópia do contrato se preste a comprovar existência da relação jurídica entre as partes, entende-se
que as despesas relativas ao aluguel continuam pendentes de comprovação, na medida em que não foi apresentado um único
recibo de pagamento que pudesse correlacionar a despesa aos recursos do ajuste.
53. Quanto aos demais comentários feitos pelo defendente, relativamente ao suposto comprometimento do processo, em
razão da renumeração de páginas dos autos, repisa-se o entendimento de que o responsável não demonstrou objetivamente se
essa renumeração teria resultado em supressão de peças essenciais à prestação de contas (item 30).
54. Assim, manifesta-se por que seja rejeitada a alegação.
Alegação: Contrapartida
55. O responsável alegou que as despesas realizadas com a contrapartida se encontram discriminadas na Nota Fiscal 0933,
da empresa Dino Vinil (peça 36, p. 38), a qual teria sido aprovada pelo Ministério (não há indicação de peça ou página em que
tenhas ocorrido essa aprovação).
Análise:
56. Conforme se pode verificar dos autos, a referida nota fiscal não constou dentre as notas que integraram a prestação de
contas apresentada pelo IPAC/DF (peça 1, p. 115-125).
57. A seu turno, o Parecer Financeiro 114/2016-CPCON/CGEXE/SPOA/SE/MinC (peça 1, p. 177) registrou que, nos
relatórios de execução de receita e despesa apresentados pelo convenente, não houve menção à contrapartida pactuada no valor
de R$ 13.241,61. Registrou, ainda, que, tanto a relação de pagamentos como os recibos e notas fiscais constantes na prestação
de contas não comprovavam a realização de dispêndios na compra de bens e serviços acordados no Plano de Trabalho.
58. Assim, considerando que a Nota Fiscal 933 (peça 36, p. 38) apresenta valor divergente da contrapartida pactuada no
Plano de Trabalho (R$ 13.241,61), e também que nela não consta qualquer menção ao Convênio 103/2007, não há como acolher
a alegação do responsável, no sentido de que a integralização da contrapartida tenha se dado por meio das despesas discriminadas
no referido documento fiscal.
59. Manifesta-se por que seja rejeitada a alegação.
Alegação: Dos extratos e impostos
60. O responsável solicitou novo prazo para a juntada dos extratos bancários e comprovantes de pagamentos de impostos
que, até então, não foram possíveis reunir.
Análise:
61. Entende-se que não há motivo justo para que seja concedido o prazo adicional pleiteado pelo defendente, uma vez
que não foram apresentados argumentos que possam justificar a excepcionalidade.
62. A esse respeito, vale rememorar que a defesa já está sendo analisada em caráter excepcional, em prestígio ao devido
processo legal e ao princípio da verdade material, consoante determinado pelo Relator do feito, Ministro Bruno Dantas (peça 37).
CONCLUSÃO
63. Em face da análise promovida nos itens 16 a 62, conclui-se que as alegações de defesa apresentadas por Allison da
Costa Dias, juntamente com a documentação que a integra, não se prestaram a comprovar o regular emprego dos recursos
oriundos do Convênio 103/2007, mantendo-se as irregularidades que deram ensejo à rejeição da prestação de contas.
64. Dessa forma, entende-se que o defendente deva ter suas contas julgadas irregulares, com a condenação ao pagamento
do débito apurado nos autos, e também da multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, tendo em vista que não ocorreu a
prescrição da pretensão punitiva do TCU, nos termos do Acórdão 1.441/2016-TCU-Plenário, uma vez que o último dia de
vigência do convênio foi 24/10/2008 e o ato de ordenação da citação ocorreu em 24/7/2018 (peça 21).
65. Quanto ao Instituto de Pesquisa e Ação Comunitária – IPAC/DF, reitera-se a proposta formulada na instrução à
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peça 30, no sentido de reconhecer a revelia da Entidade, julgando-se suas contas irregulares e condenando-a, solidariamente a
Allison da Costa Dias, ao pagamento do débito apurado nos autos, e também da multa prevista no art. 57, da Lei 8.443/1992.
66. No que tange ao exame da boa-fé dos responsáveis para fins de concessão de novo prazo para o recolhimento do
débito sem a incidência de juros de mora (art. 202 do Regimento Interno do TCU), entende-se que a análise empreendida não
permite reconhecê-la em relação a Allison da Costa Dias, uma vez que ele não apresentou elementos que pudessem afastar as
irregularidades verificadas na gestão do Convênio 103/2007.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
67. Diante do exposto, submetemos os autos à consideração superior, propondo ao Tribunal:
a) considerar revel o Instituto de Pesquisa e Ação Comunitária - IPAC/DF (06.216.657/0001-77), com fulcro no art. 12,
§ 3º, da Lei 8.443/92;
b) julgar irregulares, nos termos dos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea ‘c’, § 2º, da Lei 8.443/92 c/c os arts. 19 e 23,
inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1º, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, as contas do
Instituto de Pesquisa e Ação Comunitária - IPAC/DF (06.216.657/0001-77) e de Allison da Costa Dias (723.716.091-53), expresidente do IPAC/DF, condenando-os solidariamente ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada
monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data do efetiva quitação do débito,
fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres
do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea ‘a’, da citada lei:

VALOR

ORIGINAL

(R$)
R$ 119.174,49

DATA
OCORRÊNCIA
18/12/2007

DA

DÉBITO/CRÉ
DITO
Débito

Valor total do débito atualizado até 23/10/2019: R$ 229.804,17 (demonstrativo de débito à peça 38)
c) aplicar, individualmente, a Allison da Costa Dias (723.716.091-53) e ao Instituto de Pesquisa e Ação Comunitária –
IPAC/DF (06.216.657/0001-77), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.433/1992, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da
notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea ‘a’, do Regimento Interno), o recolhimento das
dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão que vier a ser proferido até a do
efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor;
d) autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no
art. 28, inciso II, da Lei 8.443/92;
e) autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443, de 1992 c/c o art. 217,
§§ 1º e 2º do Regimento Interno, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida
monetariamente, os correspondentes acréscimos legais fixando- lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da
notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior,
para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente,
os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta
de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2º
do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal;
f) enviar cópia do Acórdão que vier a ser proferido à Secretaria Especial de Cultura do Ministério da Cidadania, e aos
responsáveis, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está
disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer
sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa;
g) enviar cópia do Acórdão a ser prolatado, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentarem à Procuradoria da
República no Distrito Federal, nos termos do § 3º do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7º do art. 209 do Regimento Interno do
TCU, para adoção das medidas cabíveis.”
É o Relatório.
VOTO
Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo extinto Ministério da Cultura, atual Secretaria Especial de
Cultura do Ministério do Turismo por força do Decreto 10.107/2019, em desfavor do Instituto de Pesquisa e Ação Comunitária
(IPAC/DF) e de Allison da Costa Dias, na condição de presidente da entidade à época, em razão da impugnação integral das
despesas do Convênio 103/2007 (Siafi 597247), que tinha por objeto o “Apoio ao Projeto Hip Hop Pró Ativo” e vigência de
10/12/2007 a 24/10/2008.
2. O ajuste foi firmado no valor de R$ 132.416,10, sendo R$ 119.174,49 à conta do órgão concedente e R$ 13.241,61
referentes à contrapartida. Os recursos federais foram liberados por meio da ordem bancária 2007OB903707, creditada na conta
específica do convênio em 18/12/2007.
3. Na fase interna da TCE, o órgão concedente concluiu pela impugnação total das despesas, no montante de
R$ 119.174,49, em razão de deficiências documentais diversas que impediram o estabelecimento do nexo causal entre os recursos
transferidos e a execução do objeto. O Controle Interno anuiu a esse posicionamento.
4. No âmbito do TCU, os responsáveis foram regularmente citados, mas apenas Allison da Costa Dias apresentou
alegações de defesa, ainda que de forma extemporânea (peça 36), após a emissão de pronunciamento de mérito nos autos (peças
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30-33). Assim, em homenagem aos princípios da verdade material e do devido processo legal, determinei o retorno do processo
à unidade instrutora para que realizasse exame técnico da documentação acostada à luz do teor da citação dirigida ao responsável
(despacho de peça 37).
5. Em derradeira análise de mérito, a secretaria especializada concluiu pela rejeição das alegações de defesa do
responsável e pela revelia do IPAC-DF, uma vez que o prazo regimental transcorreu sem que fossem apresentadas alegações de
defesa e/ou efetuado o recolhimento do débito pelo Instituto.
6. Assim, propôs julgar irregulares as contas de ambos, com a imputação de débito integral e aplicação da multa prevista
no art. 57 da Lei 8.443/1992.
7. Corroboro as análises empreendidas pela unidade instrutora, as quais contaram com a anuência do Ministério Público
junto ao TCU, razão pela qual incorporo os fundamentos apresentados às minhas razões de decidir.
8. Depreende-se dos autos que a reprovação da prestação de contas do convênio se deu em virtude da ausência de
documentos essenciais para atestar a regularidade financeira do ajuste, como o extrato bancário de todo o período de execução,
recibos e notas fiscais comprobatórios dos pagamentos efetivados, conforme o Parecer 4/2017/CPCON/CGEXE/SPOA/SE (peça
1, p. 189-192).
9. No âmbito do TCU, as irregularidades objeto de citação foram compiladas no seguinte rol, as quais deveriam ser
sanadas para viabilizar o estabelecimento do nexo de causalidade entre os recursos repassados e o objeto convenial (peças 2223):
“1) Notas fiscais sem a indicação do número do convênio;
2) Não apresentação de documentos comprobatórios de despesas declaradas na relação de pagamentos por meio de notas
fiscais, recibos de pagamentos e autônomos, bem como comprovantes de pagamentos dos impostos;
3) Contrato de aluguel do salão (Brazlândia) no valor de R$ 8.000,00, sem a assinatura do locador e do locatário, bem
como não apresentação dos comprovantes de pagamento dos dez meses de aluguel, cada um no valor de R$ 800,00;
4) Não apresentação dos extratos bancários da conta corrente dos meses de fevereiro a outubro/2008, até o encerramento
da conta corrente, com saldo zerado;
5) Não ter sido realizada a aplicação financeira dos recursos;
6) Não comprovação da utilização da contrapartida pactuada;
7) Não apresentação dos contratos de trabalho das pessoas que prestaram serviços, assim como os comprovantes dos
pagamentos realizados em favor das mesmas; e
8) Não comprovação da realização de cotação prévia de preços para os itens previstos no Plano de Trabalho, ausentes nos
orçamentos apresentados na prestação de contas.”
10. Ao apresentar alegações de defesa, Allison da Costa Dias trouxe aos autos alguns dos documentos reclamados, como
recibos de pagamentos de autônomos e contrato de locação de imóvel (sede do IPAC/DF). Não apresentou os contratos de
trabalho dos profissionais, os extratos bancários completos da conta corrente específica e os comprovantes de pagamentos de
impostos.
11. No essencial ao deslinde dos autos, aduziu que as notas fiscais sem indicação do número do convênio estão com o
endereço de onde o projeto foi realizado, de acordo com o contrato de locação e panfleto de divulgação, juntados à defesa, e
solicitou novo prazo para a juntada dos extratos bancários e comprovantes de pagamentos de impostos.
12. Em exame do ponto, perfilho entendimento idêntico ao da unidade instrutora, de que a documentação apresentada é
insuficiente para comprovar a regularidade da execução financeira. Não apenas porque não trazem menção ao convênio em
epígrafe, mas principalmente porque não há comprovação válida da movimentação financeira (nexo de causalidade entre recursos
repassados e objeto), visto que faltam extratos bancários de três meses da execução do ajuste.
13. Por esse conjunto de elementos, não se pode acolher o argumento de mera falha formal quanto à ausência de referência
ao convênio nos documentos. Apenas em casos muito excepcionais, o Tribunal considera que tal falha pode ser relevada ante
sólido conjunto probatório que demonstre a relação origem-destino dos recursos públicos sob as mãos de entes conveniados, o
que esteve longe de ocorrer no presente caso. Cito precedentes:
“A ausência de indicação do número do ajuste nas notas fiscais não é mera falha formal, mas constitui forte indício da
ausência de nexo de causalidade entre os recursos recebidos e as despesas realizadas para a execução do objeto” (Acórdãos
12.109/2018-TCU-Segunda Câmara e 6.098/2017-TCU-Primeira Câmara).
“Não é considerada falha meramente formal a ausência de indicação de datas de emissão ou do número do ajuste em notas
fiscais. A ausência de nexo de causalidade entre os recursos recebidos por força de convênios e as despesas realizadas para a
execução do objeto do ajuste impõe o julgamento das contas pela irregularidade e a condenação em débito do responsável, com
a consequente aplicação da multa” (Acórdão 933/2013-TCU-Plenário).
14. Dessa forma, o responsável não logrou suprir as graves lacunas documentais que maculam a regularidade da execução
financeira do Convênio-MinC 103/2007, o que permite concluir pela ocorrência de dano ao erário pelo valor integral transferido.
15. Com relação ao IPAC-DF, a não apresentação de alegações de defesa após ter sido regularmente citado impõe que
deva ser considerado revel, dando-se prosseguimento ao processo, conforme estabelece o art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992.
16. Portanto, considerando que as informações presentes nos autos não permitem constatar a regular aplicação dos
recursos repassados, e que, mesmo tendo sido oportunizada a defesa dos responsáveis, tanto perante o órgão concedente quanto
no âmbito desta Corte de Contas, esses não se desincumbiram desse ônus.
17. Cabe, portanto, julgar irregulares as contas dos responsáveis, condenando-os ao pagamento do débito apurado nos
autos e aplicando-lhes a multa prevista no art. 57 da referida Lei.
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18. Ante o exposto, voto por que o Tribunal adote o Acórdão que ora submeto à deliberação deste Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 472/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 023.566/2017-5.
2. Grupo I – Classe de Assunto: II – Tomada de Contas Especial.
3. Responsáveis: Allison da Costa Dias (723.716.091-53) e Instituto de Pesquisa e Ação Comunitária – IPAC-DF
(06.216.657/0001-77).
4. Entidade: Ministério da Cultura (extinto).
5. Relator: Ministro Bruno Dantas.
6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE).
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério da Cultura,
atual Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, em razão da impugnação total das despesas do Convênio 103/2007
(Siafi 597247), que tinha por objeto o “Apoio ao Projeto Hip Hop Pró Ativo”,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões
expostas pelo Relator, em:
9.1. considerar revel o Instituto de Pesquisa e Ação Comunitária – IPAC-DF, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei
8.443/1992;
9.2. com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas “b” e “c”, e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as
contas do Instituto de Pesquisa e Ação Comunitária – IPAC/DF (06.216.657/0001-77) e de Allison da Costa Dias (723.716.09153), condenando-os solidariamente ao pagamento de débito no valor de R$ 119.174,49 (cento e dezenove mil reais, cento e
setenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), data de ocorrência 18/12/2007, atualizado monetariamente e acrescido dos
juros de mora devidos, calculados desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente,
fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o
recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea “a”, da referida Lei, c/c o art. 214, inciso
III, alínea “a”, do Regimento Interno do TCU;
9.3. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar ao Instituto de Pesquisa e Ação Comunitária – IPAC/DF
(06.216.657/0001-77) e a Allison da Costa Dias (723.716.091-53) multa individual no valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil
reais), atualizado monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento,
na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja
comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea “a”,
da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno do TCU;
9.4. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36
(trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para
que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior,
para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos
legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela
importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU;
9.5. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida
a notificação;
9.6. com fundamento no art. 16, § 3º, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7º, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia
deste acórdão à Procuradoria da República no Distrito Federal, para adoção das medidas que entender cabíveis;
9.7. dar ciência deste acórdão à Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0472-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler, Bruno Dantas (Relator) e Vital do
Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.

GRUPO I – CLASSE II – Primeira Câmara
TC 025.633/2017-1
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Natureza: Tomada de Contas Especial
Entidade: Fundo Nacional de Saúde (FNS)
Responsáveis: Maria Naclenia Lima Silva (858.553.083-91) e Maria Naclenia Lima Silva – EI (04.251.624/0001-32).
Representação legal: Charles Goiana de Andrade (20.160/OAB-CE), representando Maria Naclenia Lima Silva e Maria
Naclenia Lima Silva – EI.
SUMÁRIO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. FUNDO NACIONAL DE SAÚDE. IRREGULARIDADES NA
GESTÃO DE RECURSOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL. SISTEMA ÚNICO DE
SAÚDE (SUS). CITAÇÃO. REJEIÇÃO PARCIAL DAS ALEGAÇÕES DE DEFESA. CONTAS IRREGULARES. DÉBITO.
MULTA.
RELATÓRIO
Por registrar as principais ocorrências havidas no andamento do processo até o momento, resumindo os fundamentos das
peças acostadas aos autos, adoto como relatório, com os ajustes necessários, a instrução da secretaria responsável pela análise
da demanda (peça 49), que contou com a anuência do corpo diretivo da unidade (peças 50-51):
“INTRODUÇÃO
1. Cuidam os autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor da
empresa Maria Naclenia Lima Silva-ME, sob o nome fantasia Farmácia Santo Antônio, na gestão da responsável Maria Naclenia
Lima Silva, em razão de irregularidades na administração de recursos no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB)
nos exercícios de 2013 a 2015, custeados com recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no município de Acarape/CE.
HISTÓRICO
2. Preliminarmente, cumpre ressaltar que, no âmbito do PFPB, programa instituído mediante o Decreto 5.090, de
20/5/2004, para regulamentar a Lei 10.858, de 13/4//2004, a relação que se estabelece entre o Poder Público e o particular
(farmácia ou drogaria integrante da rede privada) tem natureza de convênio, por meio do qual é outorgado ao particular a gestão
de recursos públicos.
2.1. Essa relação de convênio entre o Poder Público e o particular foi expressamente prevista nas normas editadas pelo
Ministério da Saúde (MS) para regulamentar o programa (art. 2º, inciso II, da Portaria-GM/MS184, de 3/2/2011, e art. 2º, inciso
II, da Portaria-GM/MS111, de 28/1/2016, que sucedeu a Portaria 184/2011).
2.2. Nesses termos, decisões recentes do Tribunal são no sentido de que, ao se considerar a gestão de recursos públicos
no âmbito de uma pessoa jurídica de direito privado, as decisões das pessoas naturais administradoras dessa pessoa jurídica
determinam a destinação a ser dada àqueles recursos públicos, fazendo com que, além da pessoa jurídica, também seus
administradores sejam obrigados, pessoalmente, a comprovar a regular aplicação dos recursos públicos submetidos às suas
decisões (Acórdãos 8.969/2016-TCU-2ª Câmara, relator Min. Raimundo Carreiro, e 5.259/2018-TCU-1ª Câmara, relator Min.
Vital do Rêgo).
2.3. Ademais, cumpre esclarecer que, nos termos da jurisprudência desta Corte de Contas, não é necessário desconsiderar
a personalidade jurídica da entidade privada convenente para que seus administradores sejam pessoalmente responsabilizados
pelos danos causados ao Erário, sendo solidária a responsabilidade deles com a pessoa jurídica de direito privado. Nesse
sentido são os Acórdãos 6.345/2017-TCU-2ª Câmara e 3.202/2018-TCU-2ª Câmara, de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz, e
os Acórdãos 3.542/2016-TCU-1ª Câmara e 3.273/2015-TCU-1ª Câmara, de relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues.
3. Em meados de 2006, por meio da Portaria-GM/MS491, de 9/3/2006, o MS expandiu o PFPB, aproveitando a rede
instalada do comércio varejista de produtos farmacêuticos, bem como a cadeia do medicamento. Esta expansão recebeu o nome
de ‘Aqui Tem Farmácia Popular’. Adotando o sistema de copagamento, foram disponibilizados medicamentos contra hipertensão
(pressão alta) e diabetes até 90% mais baratos.
3.1. Em junho de 2007, com a publicação da Portaria-GM/MS 1.414, de 13/6/2007, o elenco de medicamentos do ‘Aqui
Tem Farmácia Popular’ foi ampliado, sendo incluídos os anticoncepcionais. Em abril de 2010, pela Portaria-GM/MS 947, de
26/4/2010, foram incluídas Insulina Regular e Sinvastatina. Em outubro do mesmo ano, a Portaria-GM/MS 3.219, de 4/10/2010,
incorporou ao elenco medicamentos para tratamento de osteoporose, rinite, asma, Parkinson e glaucoma, além de incluir fraldas
geriátricas para atender os idosos no tratamento de incontinência urinária.
4. A partir de 2011, o PFPB passou a disponibilizar os medicamentos indicados para tratamento da hipertensão e da
diabetes sem custos para os usuários. Esta campanha denominou-se ‘Saúde Não Tem Preço’ (SNTP). A Portaria-GM/MS
184/2011 determinou que, a partir do dia 14/2/2011, todas as farmácias da Rede Própria, bem como as farmácias e drogarias
credenciadas do ‘Aqui Tem Farmácia Popular’ ficavam obrigadas a praticar os preços de dispensação e os valores de
referência, garantindo, assim, a gratuidade para estes medicamentos. A partir de 4/6/2011, o MS também passou a
disponibilizar para a população, por meio do SNTP, três medicamentos para o tratamento da asma, disponíveis em oito
apresentações de forma totalmente gratuita: Brometo de Ipratrópio, Diproprionato de Beclometasona e Sulfato de Salbutamol.
5. Além dos medicamentos gratuitos para hipertensão, diabetes e asma, o Programa oferecia mais onze itens, entre
medicamentos e a fralda geriátrica, com preços até 90% mais baratos utilizados no tratamento de dislipidemia, rinite, mal de
Parkinson, osteoporose e glaucoma, além de contraceptivos e fraldas geriátricas para incontinência urinária.
6. A Portaria-GM/MS 971, de 17/5/2012, foi revogada pela Portaria-GM/MS 111 em 28/1/2016, que passou
a regulamentar o PFPB a partir de 12/2/2016 até o momento da sua revogação pela Portaria de Consolidação (PCR) 05, de
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28/9/2017 (Capítulo IV - Seção III).
7. Por meio do Relatório da Auditoria 16.089 (RA 16.089/Denasus), de 3/6/2016, peça 18, o órgão de auditoria concluiu
pela imputação de débito à empresa Maria Naclenia Lima Silva-ME, sob nome fantasia Farmácia Santo Antônio, na gestão da
responsável Maria Naclenia Lima Silva. As irregularidades detectadas pela auditoria foram as seguintes:
a) arquivo de documentos: os documentos referentes às dispensações efetuadas pelo PFPB não estão arquivados em duas
vias (peça 18, p. 6);
b) comprovação de aquisições: a documentação apresentada não comprovou a posição de estoque em 31/12/2012
(peça 18, p. 6-8);
c) irregularidades em dispensação:
c.1.1) registro de dispensação de medicamentos e correlatos no período de janeiro a dezembro do 2013 sem a
comprovação da aquisição por meio de notas fiscais (peça 18, p. 8-10);
c.1.2) registro de dispensação de medicamentos e correlatos no período de janeiro a dezembro de 2014 sem a comprovação
da aquisição por meio de notas fiscais (peça 18, p. 10-11);
c.1.3) registro de dispensação de medicamentos e correlatos no período de janeiro a julho de 2015 sem a comprovação da
aquisição por meio de notas fiscais (peça 18, p. 11-12);
d) registro de dispensação de medicamentos em nome de pessoas falecidas (peça 18, p. 13-14);
e) registro de dispensação de medicamentos em nome de funcionários do estabelecimento auditado (peça 18, p. 15-16);
f) uso indevido de CPF em vendas de medicamentos do PFPB (peça 18, p. 16-18);
g) falta de apresentação de cupons vinculados e de suas respectivas receitas médicas solicitados, referente aos exercícios
de 2013 e 2015 (peça 18, p. 21-23);
h) irregularidades nas dispensações registradas nas receitas e/ou respectivos cupons vinculados solicitados, referentes ao
período de janeiro de 2013 a julho de 2015 (peça 18, p. 23-25);
i) pesquisa com médicos onde estes não reconheceram prescrições emitidas em seus nomes e arquivadas no
estabelecimento auditado (peça 18, p. 18-21).
8. O detalhamento da apuração do débito consta em anexos ao RA 16.089/Denasus:
a) Anexo I: Notas Fiscais apresentadas - Fase Após Justificativa (peça 7, p. 1-6);
b) Anexo II: Quadro Demonstrativo - janeiro/2013 a julho/2015 (peça 7, p. 7-69; peça 8, p. 7-14);
c) Anexo III: Posição de Estoque e Notas Fiscais Consideradas - após justificativa (peça 8, p. 7-14);
d) Anexo IV: Irregularidades Funcionários - Após justificativa (peça 8, p. 15-31);
e) Anexo V: Irregularidades Falecidos - Após justificativa (peça 8, p. 32-68);
f) Anexo VI: Irregularidades Falecidos - Após justificativa (peça 8, p. 69; peça 9, p. 1-67);
g) Anexo VIII: Orientações para Quitação de Débito (peça 9, p. 69).
9. As irregularidades que ensejaram a imputação de débito aos responsáveis são descritas a seguir (peça 18, p. 2-3):
‘9.1. Constatação 419471. Registro de dispensação de medicamentos e correlatos no período de janeiro/2013 a
dezembro/2013 sem a comprovação da aquisição por meio de notas fiscais, conforme Constatação 419471 do RA
16.089/Denasus, com infração aos §§ 2º e 3º do art. 23, art. 39, e inciso I do art. 40 da Portaria-GM/MS 971/2012, vigente à
época (peça 18, p. 8-10, 30-33, 35-39).
Tabela 1 - dispensação de medicamentos sem comprovação da aquisição - exercício de 2013

Pagamento
Detalhamento Glosa
Dat
Valo
Orde
Refe
Peç
Valor
13/ r (R$) 11.5 m bancária
80652 rênciajan/ a
7, (R$) 15.496,
a
03/2013
15/ 13,58 3.98 4
80716 13
p. 8
16
19/
10.5
81252
fev/
7,
13.728,
03/2013 2,58
0
29/ 95,41 3.13 5
81350 13
04/2013
p. 9-10 22
31/ 2,81 12.8 5
81676
mar/
7,
18.970,
04/2013
31/ 65,60 6.10 2
81681 13
05/2013
p. 11-13 81
04/ 5,21 11.1 4
81810
abr/
7,
15.944,
05/2013
05/ 81,40 4.76 3
81897 13
06/2013
p. 15-16 55
28/ 3,15 15.4 1
82137
mai/
7,
21.555,
06/2013
28/ 18,58 6.13 0
82137 13
06/2013
p. 17-18 08
31/ 6,50 18.7 1
82570
jun/
7,
27.058,
06/2013
31/
8.25
85567
07/2013 98,80
1
13
p. 19-20 37
02/ 9,57 17.3 5
83026
jul/1
7,
24.295,
07/2013
02/ 45,24 6.94 7
83026 3
09/2013
p. 21-22 04
01/ 9,80 9.81 0
83539
ago/
7,
28.044,
09/2013
02/ 2,28 18.2 4
83551 13
10/2013
p. 23-24 18
12/ 31,90 11.0 7
84056
10/2013
11/2013 67,47
0
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Pagamento
Detalhamento Glosa
Dat
Valo
Orde
Refe
Peç
Valor
12/ r (R$) 15.8 m bancária
84054 rênciaset/ a
7, (R$) 26.907,
a
06/ 40,46 11.0 9
84368 13 out/ p. 25-26
7, 93 21.148,
11/2013
06/ 00,91 10.1 5
84341 13
12/2013
p. 27-28 96
30/ 48,05 16.0 4
84582
nov/
7,
26.665,
12/2013
30/
10.6
84576
12/2013 10,76
9
13
p. 29-30 43
07/ 54,67 15.0 0
80563
dez/
7,
25.242,
12/2013
07/
10.2
80569
02/2014 31,24
3
13
p. 31-32 10
Tot 10,86 265. 8
265.056
02/2014
9.2. Constatação
419485.
Registro
de
dispensação
de
medicamentos
e
correlatos
no
período de janeiro/2014 a
ais
056,83
,83

dezembro/2014 sem a comprovação da aquisição por meio de notas fiscais. Infração aos §§ 2º e 3º do art. 23, art. 39, e inciso I
do art. 40 da Portaria-GM/MS 971/2012, vigente à época (peça 18, p. 10-11, 47-54, 56, 58-60).
Tabela 2 - dispensação de medicamentos sem comprovação da aquisição - exercício de 2014

Pagamento
Data
31/03/2014
31/03/2014
09/04/2014
16/04/2014
13/05/2014
30/05/2014
02/06/2014
06/06/2014
04/07/2014
04/07/2014
31/07/2014
01/08/2014
09/09/2014
09/09/2014
02/10/2014
03/10/2014
03/11/2014
03/11/2014
28/11/2014
28/11/2014
14/01/2015
14/01/2015
10/02/2014
09/02/2014
Totais

Valor (R$)
16.605,66
11.413,71
6.949,80
6.825,30
15.209,37
16.990,80
18.121,23
14.576,54
23.157,93
18.076,26
22.101,18
14.839,56
26.218,48
18.378,19
23.189,52
17.432,37
33.913,88
27.669,63
28.521,83
33.575,87
34.173,37
27.773,85
31.660,76
36.926,80
524.301,89

Ordem bancária
811735
811733
814636
815242
818814
820412
821427
822389
825893
825888
829240
829804
837364
837429
840276
840430
844379
844419
849895
849439
802114
802091
808584
808417

Detalhamento Glosa
Referência
Peça
7,
jan/14
p. 33-34
7.
fev/14
p. 35-37
7,
mar/14
p. 39-40
7,
abr/14
p. 41-42
7,
mai/14
p. 43-44
7,
jun/14
p. 45-46
7,
jul/14
p. 47-48
7,
ago/14
p. 49-50
7,
set/14
p. 51-52
7,
out/14
p. 53-54
7,
nov/14
p. 55-56
7,
dez/14
p. 57-58

Valor (R$)
28.019,37
13.775,10
32.200,17
32.697,77
41.234,19
36.940,74
44.596,67
40.621,89
61.583,51
62.097,70
61.947,22
68.587,56
524.301,89

9.3. Constatação 419486. Registro de dispensação de medicamentos e correlatos no período de janeiro/2015 a julho/2015
sem a comprovação da aquisição por meio de notas fiscais. Infração aos §§ 2º e 3º do art. 23, art. 39, e inciso I do art. 40 da
Portaria-GM/MS 971/2012, vigente à época (peça 18, p. 11-12, 67-69, 71-75, 77-78).

447
Tribunal de Contas da União
Secretaria das Sessões

Tabela 3 - dispensação de medicamentos sem comprovação da aquisição exercício de 2015

Pagamento
Data
03/03/2015
03/03/2015
02/04/2014
02/04/2014
05/05/2015
05/05/2015
12/06/2015
12/06/2015
07/07/2015
07/07/2015
05/08/2015
05/08/2015
31/08/2015
31/08/2015
Totais

Valor (R$)
Ordem
34.965,83 bancária
810680
31.083,30
810526
33.895,13
814358
24.284,60
814406
29.037,90
818878
23.602,59
818902
31.099,60
824827
22.533,39
824906
26.569,62
827876
36.032,70
827911
22.025,80
832017
14.594,58
831921
2.954,50
835443
801,90
835658
333.481,44

Detalhamento Glosa
Referência
Peça

Valor (R$)

jan/15

7, p. 59-61

66.049,13

fev/15

7, p. 63-64

58.179,73

mar/15

7, p. 65-66

52.640,49

abr/15

7, p. 67-68

53.632,99

mai/15

7, p. 69;
peça 8,

62.602,32

jun/15

p. 1 8, p. 2-3

36.620,38

jul/15

8, p. 4-5

3.756,40
333.481,44

9.4. Constatação 419488. Dispensação de medicamentos em nome de pessoas falecidas - no cruzamento das informações
contidas no registro de dispensações por Cadastros de Pessoas Físicas (CPF), emitido pelo Departamento de Assistência
Farmacêutica e Insumos Estratégicos/DAF/SCTIE/MS, com o sistema de informação sobre óbitos, do Ministério da Previdência
Social (SISOBI), constatou-se que o estabelecimento auditado registrou dispensação de medicamentos e correlatos com data
posterior ao registro do óbito, conforme demonstrado no Anexo V, contrariando o disposto nos artigos 21, 23 e 40 da PortariaGM/MS 971/2012, vigente a época (peça 8; p. 32-68; peça 18, p. 13-14, 26-76).
9.4.1. O levantamento do débito apurado, com base no demonstrativo do faturamento glosado em confronto com as ordens
bancárias de pagamento, é detalhado na tabela 4:
Tabela 4 - Constatação 419488

Pagamento
Data
12/03/2012 (R$)
27/03/2012
27/04/2012
13/06/2012
14/06/2012
26/07/2012
27/07/2012
23/08/2012
24/08/2012
20/11/2012
30/12/2012
07/03/2013
13/03/2013
19/04/2013
31/05/2013
04/06/2013
28/06/2013
28/06/2013
31/07/2013
02/09/2013
02/10/2013
14/11/2013

Valor
Ordem
29,16 bancária
807705
36,00
808779
104,84
813511
33,85
817189
26,32
817298
11,40
820886
77,44
820975
20,69
825368
26,32
825499
25,56
836173
21,40
843937
21,40
806040
19,50
806524
44,33
812525
43,09
816762
15,56
818103
53,46
821371
60,19
821370
40,77
825701
21,57
830267
7,17
835517
7,17
840549

Detalhamento Glosa
Referência
Peça
jan/12
32
fev/12
32
mar/12
32
abr/12
32

Valor (R$)
29,16
36,00
104,84
60,17

mai/12

32-33

88,84

jun/12

33

47,01

set/12
nov/12
dez/12
jan/13
fev/13
mar/13
abr/13
mai/13

33
33
33
33-34
34-35
35
36
36

25,56
21,40
21,40
19,50
44,33
43,09
15,56
113,65

jun/13
jul/13
ago/13
set/13

36-37
37-38
38
38-39

40,77
21,57
7,17
7,17
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Pagamento
Data
06/12/2013 (R$)
30/12/2013
07/02/2014
31/03/2014
16/04/2014
30/05/2014
02/06/2014
04/07/2014
31/07/2014
09/09/2014
02/10/2014
03/11/2014
03/11/2014
28/11/2014
28/11/2014
14/01/2015
09/02/2015
10/02/2015
03/03/2015
02/04/2015
02/04/2015
05/05/2015
05/05/2015
12/06/2015
12/06/2015
07/07/2015
07/07/2015
05/08/2015
05/08/2015
Totais

Valor
Ordem
69,83 bancária
843685
7,17
845829
22,73
805633
7,17
811735
32,66
815242
52,69
820412
52,69
821427
38,29
825893
21,57
829240
82,65
837364
70,65
840276
151,01
844379
39,32
844419
140,53
849439
25,56
849895
87,22
802114
210,07
808417
25,56
808584
185,17
810680
41,28
814406
118,71
814358
159,97
818878
27,52
818902
121,95
824827
27,52
824906
163,35
827911
27,52
827876
191,75
832017
13,76
831921
2.963,06

Detalhamento Glosa
Referência
Peça
out/13
39
nov/13
39-40
dez/13
40
jan/14
41
fev/14
41-42
mar/14
42
abr/14
42-43
mai/14
43-44
jun/14
44
jul/14
44-45
ago/14
45-46
set/14
46-48

Valor (R$)
69,83
7,17
22,73
7,17
32,66
52,69
52,69
38,29
21,57
82,65
70,65
190,33

out/14

48-49

166,09

nov/14
dez/14

49-51
51-53

87,22
235,63

jan/15
fev/15

53-55
55-57

185,17
159,99

mar/15

57-59

187,49

abr/15

59-61

149,47

mai/15

61-64

190,87

jun/15

64-65

205,51
2.963,06

9.5. Constatação 419491. Registro de dispensação de medicamento em nome de funcionário(s) e/ou responsável(eis)
legal(ais) do estabelecimento auditado sem a devida comprovação legal - de acordo com o Relatório de Transações Autorizadas
por CPF, emitido pelo DAF/SCTIE/MS, funcionários da empresa Maria Naclenia Lima Silva-ME (Farmácia Santo Antônio),
figuraram entre os usuários que adquiriram medicamentos pelo programa, no período de janeiro de 2013 a julho de 2015,
conforme demonstrado no Anexo IV , com infração aos artigos 21, 22 e 23 da Portaria-GM/MS 971/2012, vigente à época
(peça 18, p. 15-16, 31-69).
9.5.1. O levantamento do débito apurado, com base no demonstrativo do faturamento glosado em confronto com as ordens
bancárias de pagamento, é detalhado na tabela 5.
Tabela 5 - Constatação 419491

Pagamento
Data
13/03/2013 (R$)
19/04/2013
31/05/2013
04/06/2013
28/06/2013
31/07/2013
02/10/2013
12/11/2013

Valor
Ordem
21,90 bancária
806524
35,92
812525
31,12
816762
29,96
818103
14,40
821370
10,80
825701
7,17
835517
7,17
840549

Detalhamento Glosa
Referência
Peça
jan/13
15 (R$)
fev/13
15
mar/13
16
abr/13
16
mai/13
16jun/13
17 17ago/13
18 18
set/13
1819

Valor
21,90
35,92
31,12
29,96
14,40
10,80
7,17
7,17
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Pagamento
Data
06/12/2013 (R$)
30/12/2013
07/02/2014
16/04/2014
30/05/2014
02/06/2014
04/07/2014
03/11/2014
28/11/2014
14/01/2015
02/04/2015
Totais

Valor
Ordem
88,39 bancária
843685
7,17
845829
22,73
805633
74,02
815242
38,29
820412
15,56
821427
40,76
825893
17,10
844379
23,34
849439
31,12
802114
26,96
814358
543,88

Detalhamento Glosa
Referência
Peça
out/13
19- (R$)
nov/13
20 20dez/13
21 21
jan/14
22fev/14
23 23
mar/14
23abr/14
24 24
set/14
26
out/14
26nov/14
27 27
fev/15
2829

Valor
88,39
7,17
22,73
74,02
38,29
15,56
40,76
17,10
23,34
31,12
26,96
543,88

9.6.Geral
Constatação 419492. Uso indevido de CPF em vendas de medicamentos do PFPB - foram selecionadas e entrevistadas
24 pessoas que constavam como usuários de medicamentos do PFPB. Onze não reconheceram as assinaturas constantes nos
cupons vinculados apresentados e informaram que não usam os medicamentos dispensados; um informou que usa medicamentos
do PFPB, mas não sabia informar os nomes e não confirmou a assinatura; e outros dois reconheceram parte das assinaturas
contidas nos cupons apresentados. Infração ao artigo 40 da Portaria-GM/MS 971/2012, vigente a época (peça 18, p. 16-18, 5277).
9.6.1. O levantamento do débito apurado, com base no demonstrativo do faturamento glosado em confronto com as ordens
bancárias de pagamento, é detalhado na tabela 6.
Tabela 6 - Constatação 419492

Pagamento
Detalhamento Glosa
Data
Val
Ordem
Ref
Peça
Val
02/0 or (R$)11, bancária
821427
abr
peça 8, p. 69 or (R$)11,
erência
6/2014
31/07/ 95 19,12
/14
jun/1
peça
8, p. 69 e 95 19,12
829240
2014
4
peça 9, p. 1
28/11/
27,51
849439
out/1
1-2
27,51
41,28
818902
mar/
2-3
78,05
2014 05/05/
4
36,77
818878
2015 05/05/
15
34,38
824827
abr/1
3-4
48,14
2015 12/06/
13,76
824906
2015 12/06/
5
13,76
831921
jun/1
5-6
63,36
2015 05/08/
05/08/
49,60
832017
2015
5
201,5
201,5
2015 Totais
9.7. Constatação
419494.
Profissionais
médicos
não
reconheceram
prescrições
emitidas
em
seus
nomes
e
arquivadas
no
Gerais
0
0

estabelecimento auditado. A equipe realizou entrevista com quatro médicos constantes como prescritores de medicamentos
dispensados pelo estabelecimento auditado, sendo que dois profissionais não reconheceram como suas as prescrições
apresentadas, incluindo aquelas vinculadas a vendas efetuadas em nome de pessoas falecidas, conforme demonstrado no Anexo
VI do RA 16.089/Denasus. Infração ao inciso III do art. 20; art. 21; inciso I e II do art. 23, e art. 40 da Portaria-GM/MS 971/2012,
vigente à época (peça 18, p. 18-21).
9.7.1. Levantamento do débito apurado, com base no demonstrativo do faturamento glosado em confronto com as ordens
bancárias de pagamento, é detalhado na tabela 7.
Tabela 7 - Constatação 419494

Pagamento
Data
Valor
12/06/2015 (R$) 34,20
Totais
34,20

Ordem
824827
bancária

Detalhamento Glosa
Referência
Peça
Valor
abr/15
8-9 (R$) 34,20
34,20

9.8. Constatação 419495. Falta de apresentação de cupons vinculados e suas respectivas receitas médicas solicitados,
referente aos exercícios de 2013 a 2015. Do quantitativo de 508 cupons vinculados selecionados pela equipe de auditoria,
juntamente com suas respectivas receitas, verificou-se que a empresa deixou de apresentar 279 cupons, conforme discriminado
no Anexo VI (código 600) (peça 18, p. 21-23).
9.8.1. O levantamento do débito apurado, com base no demonstrativo do faturamento glosado em confronto com as ordens
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bancárias de pagamento, é detalhado na tabela 8.
Tabela 8 - Constatação 419495

3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5

Pagamento
Data
Valor
31/05/201 (R$) 10,22
31/05/201
44,00
04/06/201
22,73
05/06/201
13,76
28/06/201
15,85
02/06/201
57,49
31/07/201
14,40
09/09/201
19,20
02/10/201
52,80
03/10/201
52,63
03/11/201
88,72
28/11/201
61,02
28/11/201
195,44
05/05/201
36,77
05/05/201
13,76
07/07/201
13,76
07/07/201
22,37
05/08/201
15,34
05/08/201
72,78
Totais
823,04

Ordem
816814
bancária
816762
818103
818971
821370
821427
829240
837364
840276
840430
844419
849439
849895
818878
818902
827876
827911
831921
832017

a

Detalhamento Glosa
Referênci
Peça
Valor
mar/13
11- (R$) 54,22
12
abr/13
1236,49
13
mai/13
1315,85
abr/14
57,49
15 29jun/14
14,40
30 32jul/14
19,20
33 33ago/14
105,43
35 3537
set/14
3788,72
out/14
256,46
39 3942
mar/15
4550,53
46
mai/15
46
36,13
jun/15

46-

88,12

47
823,04

9.9. Constatação 419497. Irregularidades nas dispensações registradas nas receitas e/ou respectivos cupons vinculados
solicitados. Nas receitas e cupons vinculados apresentados pela entidade auditada ocorreram as seguintes irregularidades: CRM
no cupom diferente do CRM da receita; cupom vinculado com mais de uma assinatura; cupom contendo impressão digital,
desacompanhado do documento de identidade; receita sem data, com data de validade vencida, sem assinatura do médico; sem
o número do CRM do médico; sem nome do médico; não pertencente ao usuário, rasurada (data, nome do usuário), cópia ilegível
(não permite a identificação das informações), com o CRM do médico ilegível e/ou carimbo rasurado, com data de emissão
posterior a data da venda; medicamento contido no cupom divergente da receita; medicamento com quantidade rasurada e
quantidade superior a prescrita. Infração ao art. 40 da Portaria-GM/MS 971/2012 (peça 18, p. 23-25).
9.9.1. O levantamento do débito apurado, com base no demonstrativo do faturamento glosado (Anexo VI) em confronto
com as ordens bancárias de pagamento, é detalhado na tabela 9.
Tabela 9 - Constatação 419497
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Pagamento
Data
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5

13/03/201
28/06/201
31/07/201
02/10/201
12/11/201
30/12/201
04/07/201
31/07/201
09/09/201
02/10/201
03/10/201
28/11/201
28/11/201
14/01/201
10/02/201
05/05/201
05/05/201
12/06/201
07/07/201
05/08/201
05/08/201
Totais

Valor
(R$)
28,50
2,40
7,17
7,17
7,17
7,17
106,20
53,10
106,20
33,60
136,84
37,13
17,28
178,16
17,28
13,76
123,79
26,60
36,75
52,80
27,52
1.026,59

Ordem
bancária
806524
821370
825701
835517
840549
845829
825893
829240
837364
840276
840430
849439
849895
802091
808584
818902
818878
824827
827911
832017
831921

a

Detalhamento Glosa
Referênci
Peça
jan/13
mai/13
jun/13
ago/13
set/13
nov/13
mai/14
jun/14
jul/14
ago/14

49
51

52
53
55
56

out/14

Valor
(R$)

485051
51
51525455
5556

28,50
2,40
7,17
7,17
7,17
7,17
106,20
53,10
106,20
170,44

57-

54,41

58
5860-

178,16
17,28
137,55

616263-

26,60
36,75
80,32

58
nov/14
dez/14
mar/15
abr/15
mai/15
jun/15

59
61
62
63
64

1.026,59’

10. Conforme consignado no Relatório do Tomador de Contas Especial 135/2017, o FNS adotou as providências para dar
ciência à responsável e buscar o ressarcimento do erário, conforme detalhamento no item V do relatório, tendo a responsável
requerido prazo para defesa (item VI), mas sem manifestação posterior (peça 21, p. 6).
11. Decorrido o prazo estabelecido e não havendo quitação do débito, o FNS instaurou a presente TCE e, por meio do
relatório do Tomador de Contas Especial 135/2017 (peça 21), imputou responsabilidade pelo dano causado ao erário à firma
individual Maria Naclenia Lima Silva-ME (nome fantasia: Farmácia Santo Antônio) e à titular Sra. Maria Naclenia Lima Silva.
A quantificação original do dano foi calculada em R$ 1.128.479,06 (peça 21, p. 7) e as condutas praticadas pelas responsáveis
foram inseridas na matriz de responsabilização à peça 10.
12. O Relatório de Auditoria 878/2017, da Controladoria-Geral da União (CGU), concluiu que a firma individual Maria
Naclenia Lima Silva-ME e Maria Naclenia Lima Silva se encontravam em débito com a Fazenda Nacional (peça 22). O
Certificado de Auditoria e o Parecer do Dirigente do Órgão de Controle Interno concluíram pela irregularidade das contas dos
responsáveis e submeteram os autos ao Ministro de Estado supervisor para pronunciamento (peças 23 e 24).
13. O Ministro de Estado da Saúde, em 30/8/2017, tomou conhecimento das conclusões da TCE e determinou o
encaminhamento do processo ao TCU para julgamento (peça 25).
14. No âmbito do TCU, a instrução de peça 29 apresentou as seguintes conclusões e, ao final, propôs a citação da
responsável:
a) a TCE foi instaurada para apurar irregularidades no PFPB praticados no âmbito da Farmácia Santo Antônio (Maria
Naclenia Lima Silva-ME), no município de Acarape/CE, no intervalo de janeiro/2013 a julho/2015;
b) a irregularidade foi constatada mediante auditoria no local, realizada no intervalo de 22 a 27/02/2016 pelo Denasus.
Ao final foi confeccionado RA 16.089/Denasus (peça 18);
c) as constatações foram confirmadas também pela Nota Técnica 65, de 11/4/2017 (peça 12), e sumarizadas na Matriz de
Responsabilização juntada à peça 10;
d) efetuada a inscrição da responsabilidade por meio da 2017NS056992 (peça 17, p. 7);
e) em atendimento ao item 9.4 do Acórdão 1.772/2017-TCU-Plenário, Relator Ministro Augusto Sherman Cavalcanti, foi
efetuada pesquisa ao sistema processual do TCU (e-tcu), não se encontrando outros processos de tomada de contas especial em
tramitação com débitos imputáveis aos responsáveis arrolados neste processo;
f) o exame das ocorrências descritas permitiu, na forma dos arts. 10, § 1º, e 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c o
art. 202, incisos I e II, do RI/TCU, definir a responsabilidade de Maria Naclenia Lima Silva e apurar adequadamente o débito a
ela atribuído.
15. A proposta de citação contou com a anuência da Secex-PB (peça 30).
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16. Com base na delegação de competência conferida pelo Relator, Ministro Bruno Dantas, a Secex-PB realizou a citação
de Maria Naclenia Lima Silva por intermédio do Ofício 131/2019-TCU/Sec-PB, de 20/2/2019 (peça 31).
17. Em atendimento à citação do TCU, Maria Naclenia Lima Silva, por meio de advogado constituído nos autos,
apresentou, em 20/3/2019, alegações de defesa que se fizeram acompanhadas de cópias de diversos documentos, em especial,
de cópias de notas fiscais (peças 37 a 41). Posteriormente, em 8/4/2019, apresentou alegações de defesa complementares,
constituída de argumentos adicionais e cópias de declarações (peça 48) e do processo de TCE na sua fase interna (peças 42 a
47).
EXAME TÉCNICO
18. A seguir, as alegações de defesa apresentadas pela defesa de Maria Naclenia Lima Silva são analisadas nos termos
das condutas descritas no Ofício 131/2019-TCU/Sec-PB, de 20/2/2019.
Conduta 1 - Constatações 419471, 419485 e 419486: não comprovar, por meio de cópias das notas fiscais, a
totalidade das aquisições de medicamentos dispensados por meio do PFPB, no período de janeiro/2013 a julho/2015
19. A defesa de Maria Naclenia Lima Silva apresentou os seguintes argumentos em relação à conduta 1:
a) preliminarmente, que foram auditados medicamentos fora da relação informada pela equipe de auditoria no seu termo
inicial (peça 37, p. 4, 5 e 6);
b) quanto à ausência de notas de entrada, que por já ter no estoque ou até mesmo ter adquirido medicamentos de outros
laboratórios distintos dos mencionados na relação constante da auditoria, muitos medicamentos foram inseridos no sistema
Datasus por seus funcionários com uma denominação (marca) e vendido outro com o mesmo princípio ativo (marca distinta)
(peça 37, p. 4, 5 e 6);
c) ressalva de que o medicamento, por ter o mesmo princípio ativo, não causa nenhum prejuízo no tratamento clínico do
paciente, bem como não houve prejuízo para os cofres da União com recolhimento de impostos (peça 37, p. 4, 5 e 6); e
d) juntou cópias de notas fiscais (peça 37, p. 4, 5 e 6).
Análises
20. A alegação de que foram auditados medicamentos fora da relação já foi contestada pela equipe de auditores do
Denasus durante a auditoria. Naquela ocasião, os auditores esclareceram que, conforme consta no Anexo II do RA
16.089/Denasus, para fins de comprovação de aquisição, foram verificados exclusivamente os medicamentos informados ao
auditado para fins de comprovação de aquisição (peça 18, p. 9).
21. Quanto à informação de possuir em estoque saldo de medicamentos, o estabelecimento não comprovou a existência
de tais medicamentos em seu estoque. De acordo com a Constatação 419470 do RA 16.089/Denasus (peça 18, p. 6), a farmácia
não comprovou a posição de estoque em 31/12/2012. Segundo os auditores do Denasus, o estabelecimento disponibilizou cópia
do Registro de Inventário de 2012, gerado por sistema de informática próprio, no qual o montante (R$ 85.633,45) não
correspondia ao total declarado junto à receita estadual (R$ 86.105,38) (peça 18, p. 6).
22. De acordo com aqueles auditores, a requisição do Livro de Registro de Inventário, com posição em 31/12/2012,
acompanhados das notas fiscais que sustentam a quantidade de estoque informada no mencionado livro, encontra-se amparada
pelo artigo 11 do Decreto 1.651/1995, justamente para comprovar documentalmente se o estabelecimento auditado possuía ou
não estoque inicial dos medicamentos auditados (peça 18, p. 7).
23. O argumento de que medicamento diverso, mas com o mesmo princípio ativo, não causa prejuízo no tratamento
clínico do paciente não tem pertinência com a irregularidade apontada. Na realidade, a farmácia não comprovou a aquisição do
medicamento solicitado, nem de similar, com o mesmo princípio ativo.
24. Segundo os auditores do Denasus, a empresa não apresentou, em sua totalidade, as cópias das notas fiscais de aquisição
dos medicamentos dispensados por meio do Programa Farmácia Popular (PFPB) no período de janeiro a dezembro de 2013,
contrariando o disposto nos §§ 2º e 3º do art. 23, art. 39, e inciso I do art. 40 da Portaria-GM/MS 971/2012, vigente à época, no
§ 1º do art. 22 e no art. 39 da Portaria-GM/MS 111/2016, atualmente vigente. As notas fiscais apresentadas foram relacionadas
no Anexo I (Notas Fiscais Apresentadas) e as que contêm os medicamentos, cujos códigos de barra/EAN foram solicitados,
constam relacionadas no Anexo III do RA 16.089/Denasus (peça 18, p. 8-9).
25. Segundo os auditores do Denasus, a farmácia também não apresentou, em sua totalidade, as cópias das notas fiscais
de aquisição dos medicamentos dispensados no período de janeiro a dezembro de 2014 (peça 18, p. 10).
26. De acordo com aqueles auditores, embora o estabelecimento tenha argumentado que foram auditados medicamentos
fora da relação informada pela equipe de auditoria, consta no Anexo II do RA 16.089/Denasus que foram verificados, para fins
de comprovação de aquisição, exclusivamente os medicamentos informados à auditada (peça 18, p. 10).
27. Segundo os auditores do Denasus, a empresa também não apresentou, em sua totalidade, as cópias das notas fiscais
de aquisição dos medicamentos dispensados por meio do PFPB no período de janeiro a julho de 2015 (peça 18, p. 11). Da mesma
forma, aqueles auditores informaram que, para fins de comprovação de aquisição, foram verificados exclusivamente os
medicamentos informados à auditada (peça 18, p. 12).
28. Não obstante a defesa ter juntado cópias de notas fiscais de compras de medicamentos (peças 37 a 41), os valores das
notas fiscais não apresentam relação direta com os valores dos medicamentos dispensados, de modo que as notas fiscais
apresentadas não são suficientes para demonstrar a aquisição dos medicamentos dispensados. Além de a soma dos valores
contidos nas notas fiscais serem inferiores ao valor daqueles medicamentos, a maior parte dos remédios descritos nas notas
fiscais não dizem respeito ao PFPB.
29. Logo, as alegações de defesa que se referem à não comprovação, por meio de notas fiscais, da totalidade das aquisições
de medicamentos dispensados por meio do PFPB, no período de janeiro/2013 a julho/2015, deve ser rejeitadas pelo TCU.
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30. Destaque-se que a Farmácia Santo Antônio é o nome de fantasia da firma individual Maria Naclenia Lima Silva-ME
(04.251.624/0001-32), que tem natureza jurídica de empresário (individual), cujo faturamento bruto anual deve ser de até
R$ 360.000,00. Embora o faturamento da empresária não seja assunto de competência do TCU, mas da Receita Federal, é
suspeito o fato de a microempresa ter faturado montante superior a R$ 1.128.000,00 no interregno de dois anos e meio, de
janeiro/2013 a julho/2015, o que daria faturamento médio anual de R$ 451.200,00, somente com vendas relacionadas ao PFPB,
sendo que as cópias das notas fiscais apresentadas pela defesa da empresária individual indicam também vendas de produtos fora
do PFPB.
Conduta 2 - Constatação 419488. Registrar dispensação de medicamentos e correlatos a usuários em data posterior
ao falecimento deles
31. Argumentações da defesa de Maria Naclenia Lima Silva em relação à conduta 2:
a) alega culpa de terceiros, excludente de responsabilidade, não obrigação de acesso ao sistema SISOBI e cerceamento
de defesa no registro de dispensação de medicamentos em nome de pessoas falecidas (peça 37, p. 7);
b) que as Portarias que regulam o PFPB não estipulam a obrigatoriedade de nenhuma regulação para saber se a pessoa
está viva ou não ao adquirir o medicamento ou correlatos através de terceiros (peça 37, p. 7);
c) que nos artigos da Portaria 971 resta claro que cupons fiscais ficam em nome dos beneficiários, devendo ser preenchido
com dados de seus representantes legais somente se o beneficiário for menor de idade (peça 37, p. 9);
d) que o artigo 28 da Portaria 971 (vigente a época) dá algumas possibilidades em que o medicamento ou correlato pode
ser adquirido por terceiros, apresentando apenas documento com foto e CPF do titular da receita médica (peça 37, p. 9);
e) que, inobstante o citado artigo, a empresa auditada solicitou a relação de pessoas tidas como falecidas, mas que não foi
fornecida pelo núcleo de auditoria do Ministério da Saúde, que apenas mencionou que as mesmas são identificadas nos cupons
constantes no anexo V do relatório de auditoria do Denasus; e que o mencionado estabelecimento não possui acesso ao SISOBI
para verificar se os adquirentes estão vivos ou não. Conquanto, ao se analisar o referido anexo, a numeração de CPF não se
encontra completa, o que impossibilita analisar a demanda (peça 37, p. 12);
f) que, em decisão à defesa apresentada, o núcleo de auditoria fundamentou alegando que não fora apresentado nenhum
cupom com os dados dos falecidos, bem como se baseou no inciso II do artigo 28 da Portaria 971/2012 para afirmar que é
obrigatório o terceiro apresentar seus documentos e assinar o cupom (peça 37, p. 13);
g) que a auditoria do Denasus entrou em contradição, pois informou que não foi apresentado nenhum cupom fiscal
vinculado emitido em nome de pessoas falecidas que tenha sido dispensado em nome de terceiros e ao mesmo tempo atestou que
a relação de cupons encontra- se no anexo V do relatório da auditoria (peça 37, p. 13);
h) que, como falar que não foram juntados os cupons se a própria auditoria apontou que os mesmos foram dispensados
para pessoas falecidas; em conformidade com a citada Portaria 971/2012, a obrigação dos representantes legais era somente
apresentar os documentos de representação ou vínculo e apresentar seus documentos pessoais, permanecendo no sistema o nome
dos beneficiários (peça 37, p. 13-14).
Análises
32. De fato, não constitui obrigação do estabelecimento farmacêutico verificar se o beneficiário é pessoa viva ou falecida.
De acordo com o art. 28 da Portaria-GM/MS 971/2012, revogada pela Portaria-GM/MS 111/2016, era dispensada a
obrigatoriedade da presença física do paciente, titular da prescrição, laudo ou atestado médico, em casos de incapacidade, nos
termos dos art. 39 e 42 do Código Civil, ou de pessoas idosas, com idade igual ou superior a sessenta anos, mediante a
apresentação de documentos do beneficiário e de seu representante legal, o qual se comprometia, juntamente com o
estabelecimento, pela responsabilidade pela transação.
33. O § 3º desse art. 28 dispunha que as farmácias e drogarias deveriam providenciar duas cópias da documentação acima
no ato da compra, arquivando-as uma em meio físico e outra em meio magnético e/ou arquivo digitalizado no próprio
estabelecimento, e mantê-las por cinco anos para apresentação sempre que fosse solicitada. O § 5º dispunha que, no caso de não
ser possível a guarda das cópias dos documentos de que trata o § 3º em meio magnético e/ou arquivo digitalizado no próprio
estabelecimento, as farmácias e drogarias poderiam arquivá-las em meio físico na empresa que a ela presta serviços contábeis
ou em outro estabelecimento de sua preferência.
34. No caso concreto, segundo os auditores do Denasus, o estabelecimento auditado não apresentou nenhum cupom
fiscal/vinculado emitido em nome de pessoas falecidas que tenha sido dispensado por meio de terceiros, anexando a
documentação exigida para esse tipo de venda (peça 18, p. 14), sendo que a apresentação das cópias dos documentos era
obrigação inafastável do estabelecimento farmacêutico.
35. De acordo com os auditores do Denasus, os cupons relacionados no Anexo V, que se encontram arquivados no
estabelecimento auditado, ou que deveriam estar, possuem todos os dados dos possíveis usuários preenchidos pelo auditado, não
procedendo a tese de que não dispunha de tais informações (peça 18, p. 14).
36. A regra contida no art. 28 da revogada Portaria 971/2012 não obstava a venda de medicamentos para terceiros. Assim,
era possível, embora irregular, a venda de medicamentos do programa para pessoas já falecidas, desde que por meio de
representante legal, o qual, juntamente com a farmácia/drogaria, se comprometia pela responsabilidade da transação. Além disso,
era obrigação do estabelecimento comercial manter cópias dos documentos e apresentá-las à fiscalização, sempre que solicitado.
Como a farmácia auditada não apresentou as cópias solicitadas, quando era obrigada a tanto, as dispensações dos medicamentos
em nome de pessoas falecidas são irregulares.
37. Logo, as alegações de ter havido culpa de terceiros, de excludente de sua responsabilidade e cerceamento de sua
defesa no registro de dispensação de medicamentos em nome de pessoas falecidas não devem ser acolhidas pelo TCU.
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Conduta 3 - Constatação 419491. Registrar dispensação de medicamento em nome de funcionário(s) e/ou
responsável(eis) legal(ais) da empresa Maria Naclenia Lima Silva- ME (Farmácia Santo Antônio), sem a devida
comprovação legal
38. Argumentações da defesa de Maria Naclenia Lima Silva em relação à conduta 3:
a) cerceamento da defesa quanto ao registro de dispensação de medicamentos em nome de funcionários da empresa
auditada (peça 37, p. 14);
b) que as portarias que regulam o PFPB não estipulam nenhuma proibição em medicamentos serem adquiridos por
funcionários das farmácias populares (peça 37, p. 14);
c) que as alegações trazidas em sede de defesa foram acatadas parcialmente, reduzindo o débito de R$ 11.383,64 para
R$ 543,88, e que pela redução drástica de valores se verifica que não há nenhuma irregularidade quanto ao tópico (peça 37,
p. 15);
d) consta no relatório que fora acatado parcialmente as razões de defesa apresentadas, mas em nenhum momento a
auditoria aponta quais as irregularidades persistentes (peça 37, p. 15);
e) ao se analisar o Anexo IV citado pela auditoria em sua conclusão, verifica-se também que este não apontou as
irregularidades persistentes, como exemplo, falta de assinatura, sem receita etc. (peça 37, p. 16).
Análises
39. O RA 16.089/Denasus não diz que há vedação na compra de medicamentos do PFPB por funcionários das farmácias
ou de drogarias participantes do PFPB, mas irregularidade pela não comprovação da regularidade dessas dispensações (peça 18,
p. 15).
40. De acordo com os auditores do Denasus, a auditada anexou cupons fiscais/vinculados referentes às dispensações
efetuadas em nome de cinco funcionários do estabelecimento auditado, dos sete que foram relacionados no Anexo IV do RA
16.089/Denasus. E também enviou declarações com firma reconhecida referente a quatro funcionários, com declaração que
utilizaram medicamentos para hipertensão, diabetes e dislipidemia. Ao se analisar os cupons fiscais/vinculados e as respectivas
prescrições médicas, foram constatadas irregularidades em parte dessas dispensações, sendo excluídas as dispensações
consideradas conformes, acatando parcialmente a justificativa apresentada (peça 18, p. 15).
41. Segundo aqueles auditores, as cópias dos cupons fiscais e vinculados emitidos em nome dos funcionários, juntamente
com as respectivas cópias das prescrições médicas, cópia dos instrumentos de procuração, se fosse o caso, assim como cópias
frente e verso dos Registros Geral de Identidade (RG) e Cadastro de Pessoa Física (CPF), destinavam-se a verificar a regularidade
das dispensações, conforme preconizado nos arts. 21, 22 e 23 da Portaria-GM/MS 971/2012, vigente à época, e arts. 20 e 21 da
Portaria-GM/MS 111/2016, atualmente em vigor (peça 18, p. 15).
42. Segundo apontado no RA 16.089/Denasus, as dispensações não conformes atingiram o valor de R$ 543,88, conforme
apontado no Anexo IV do RA (peça 8, p. 15-31). A última página do Anexo IV apresenta o código associado a cada
irregularidades (peça 8, p. 31). Contudo, as irregularidades contidas no Anexo IV estão classificadas como 400 e 500, ou seja,
‘Funcionários no período’ e ‘Funcionários no período com outros EANs’ (EAN é abreviatura de European Article Number;
equivale ao código de barras), respectivamente. Logo, as irregularidades apontadas não dizem respeito a descumprimento dos
artigos 21, 22 e 23 da Portaria-GM/MS 971/2012.
43. Consequentemente, a defesa de Maria Naclenia tem certa razão ao argumentar que os auditores do Denasus não
apontaram as irregularidades persistentes no fornecimento de medicamentos do PFPB a seus empregados. Logo, as alegações de
defesa apresentadas quanto à dispensação de medicamentos em nome de funcionários do estabelecimento podem ser acolhidas
pelo TCU.
Conduta 4 - Constatação 419492. Apresentar cupons vinculados como comprovante da dispensação de
medicamentos e correlatos no âmbito do PFPB para os quais os usuários não reconheceram como próprias as assinaturas
neles constantes
44. Argumentações da defesa de Maria Naclenia Lima Silva em relação à conduta 4:
a) dos 24 entrevistados, apenas onze não reconheceram as assinaturas apostas, um confirmou que usa medicação e dois
confirmam suas assinaturas em parte das aquisições. Todavia, a equipe de auditoria não fez constar em seu relatório final se os
onze que não reconheceram as assinaturas não se encontram nas exceções previstas nos artigos 20 e 28 da Portaria 971/2012
(peça 37, p. 16);
b) que para não ter seu direito de defesa cerceado, solicitara a relação dos nomes entrevistados pela equipe de auditoria,
a qual foi negada, tendo a equipe de auditoria apenas mencionado que os dados constam do anexo VI do RA 16.069/Denasus
(peça 37, p. 16);
c) os dados cruciais para busca de documentos para comprovar a não existência de irregularidade, tais como, CPF, nome
e as entrevistas realizadas não foram concedidos. A constatação apontada pelo Denasus encontra-se prejudicada, pois a empresa
auditada ficou sem acesso aos dados acima delineados, ficando impossível buscar documentos para comprovar que os mesmos
foram adquiridos regularmente (peça 37, p. 16).
Análises
45. De acordo com os auditores do Denasus, as dispensações indevidas apontadas na Constatação 419492 encontram-se
em desacordo com o artigo 40 da Portaria-GM/MS 971/2012, vigente a época (peça 18, p. 17).
46. Segundo aqueles auditores, diferentemente do alegado pela defesa da farmácia, o Anexo VI do relatório preliminar
contêm a relação de todos os cupons não reconhecidos pelos entrevistados, permitindo à auditada localizar os documentos
referentes a estas dispensações. Em complemento, nestes cupons, cujo estabelecimento detém a posse, constam inclusive os
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dados dos entrevistados, preenchido pelo próprio auditado quando da emissão do cupom fiscal/vinculado (peça 18, p. 17).
47. No anexo VI (peça 9, p. 1-67) não constam dados como CPF e nome das pessoas entrevistadas. Constam dados para
localizar os beneficiários, como número do cupom fiscal e as datas e horários das vendas, que são dados guardados pelo
estabelecimento, mas esses dados não são suficientes para localizar os beneficiários, haja vista que os cupons vinculados objeto
de apuração não estão individualizados.
48. O descumprimento da regra contida no art. 40 da Portaria-GM/MS 971/2012 pode acarretar o descredenciamento do
estabelecimento, a teor do art. 42 da mesma portaria. No entanto, a farmácia deve exercer o direito ao contraditório e à ampla
defesa, no caso em questão, com acesso às entrevistas realizadas pelos auditores dos Denasus, fato que não ocorreu.
49. Embora a constatação verificada pelo Denasus seja bastante grave, haja vista que, de 24 pessoas entrevistadas, onze
declararam não reconhecer suas assinaturas das dispensações, a falta de acesso da farmácia às entrevistas obsta que se declare
essas dispensações irregulares. Assim, não resta outro caminho que seja acolher as alegações de defesa quanto ao uso indevido
de CPFs em vendas de medicamentos do PFPB.
Conduta 5 - Constatação 419494. Apresentar prescrições em que os profissionais médicos não reconheceram as
assinaturas constantes nos documentos
50. Argumentações da defesa de Maria Naclenia Lima Silva em relação à conduta 5:
a) que os médicos entrevistados afirmaram que não possuem controle de seus receituários, alguns informaram que o
carimbo fica com acesso a todos, outros informaram que deixavam receituários sem datas e sem preenchimento, apenas com
assinatura (peça 37, p. 17);
b) com as transcrições das entrevistas, ficou mais claro a ausência de responsabilidade da farmácia em referência aos
receituários médicos pois, como atestado e como se percebe pelos depoimentos, é prática rotineira os médicos deixarem
receituários apenas assinados, bem como deixarem seus carimbos com membros da equipe médica para preenchimento (peça 37,
p. 19);
c) que o estabelecimento auditado não poderá ser responsabilizado por tal prática, bem como não tem obrigação de
confirmar a veracidade das receitas para somente depois dispensar a medicação (peça 37, p. 19);
d) que dos quatro médicos entrevistados, apenas um relatou que não conhecia as receitas realizadas em seu nome, ou seja,
não há nenhuma irregularidade quanto ao procedimento de recebimento dos receituários, devendo tal irregularidade apontada
pela equipe de auditoria ser afastada (peça 37, p. 19).
Análises
51. De acordo com os auditores do Denasus, profissionais médicos entrevistados não reconheceram prescrições emitidas
em seus nomes e arquivadas no estabelecimento auditado. A equipe de auditoria realizou entrevista com quatro médicos
constantes como prescritores de medicamentos dispensados pelo estabelecimento auditado, sendo que dois não reconheceram
como suas as prescrições apresentadas, incluindo receitas efetuadas em nome de pessoas falecidas (peça 18, p. 18):
CRM/CE 15509: foram apresentadas sete receitas médicas ao profissional em questão, contendo seus dados como
prescritor, mas nenhuma delas fora reconhecida pelo profissional. As sete receitas apresentadas referem-se a pessoas já falecidas
quando da data de emissão das receitas. As prescrições foram redigidas em receituários do município de Acarape/CE, sendo que
o mesmo não tem/leve vinculo regular com o município (…); (Grifado)
CRM/CE 4856: foram apresentadas onze prescrições, sendo que oito não foram reconhecidas. Dessas não reconhecidas,
quatro se referem a um mesmo usuário, já falecido quando da data de sua emissão. As prescrições foram redigidas em formulários
com a identificação do Hospital e Maternidade Paulo Sarasate, situado em Redenção/CE, local onde o profissional foi
entrevistado. De acordo com o profissional, o carimbo constante nas prescrições apresentadas fica disponível na recepção do
hospital já mencionado. O número do seu CRM aparece como o mais utilizado nas dispensações efetuadas no estabelecimento
auditado (…); (Grifado)
CRM/CE 12024: foram apresentadas cinco prescrições, sendo todas reconhecidas pelo profissional. Sobre a diferença de
grafia, o médico informou que partes das receitas possuem a caligrafia de outros profissionais da saúde que trabalham com o
mesmo, e informou que usualmente não coloca a data da prescrição no local padronizado. As prescrições apresentadas e
reconhecidas pelo entrevistado são todas de usuários que já se encontravam falecidos quando da data de sua emissão (…);
(Grifado)
CRM/CE 5952: foram apresentadas sete prescrições, sendo que o profissional não reconheceu a grafia, mas acredita que
pode ser de uma enfermeira que trabalhava com o mesmo, mas reconheceu seu carimbo e assinatura. Relatou que, às vezes,
durante férias ou outros afastamentos, deixava receitas assinadas para que as enfermeiras e demais profissionais dessem
continuidade às prescrições. As prescrições apresentadas eram todas para usuários que já se encontravam falecidos quando da
data de emissão. Esse CRM foi o segundo mais utilizado nas dispensações efetuadas no estabelecimento auditado. (Grifado)
52. Segundo aqueles auditores, outras receitas, de médicos distintos dos elencados anteriormente, apresentavam algumas
inconsistências como emitidas após a data do óbito de pacientes, com caligrafias/medicamentos/quantidades idênticas para
usuários distintos e mesmo espaçamento entre as linhas/palavras, mas não foi possível entrevistar estes profissionais, visto que
os mesmos não possuíam vínculo com o município-sede da farmácia auditada ou com outra cidade da região (peça 19, p. 18-19).
53. Conforme relatado no RA 16.089/Denasus, as dispensações referentes às receitas médicas mencionadas estão
relacionadas no Anexo VI, sendo que as ocorrências estão em desacordo com o previsto no inciso III do art. 20, art. 21, incisos
I e II do art. 23 e art. 40 da Portaria-GM/MS 971/2012, vigente à época. A irregularidade apresentada, no montante de
R$ 1.113,61 acarretaria proposição de devolução de R$ 34,20 ao FNS, uma vez que essa diferença de valor já fora contemplada
em outras constatações (peça 19, p. 19).

456
Tribunal de Contas da União
Secretaria das Sessões

54. Embora o prejuízo apontado pelos auditores do Denasus seja de baixa expressão, as irregularidades apontadas são
muito graves, pois envolvem falsidade ideológica, seja na prescrição de receitas por pessoas que não os próprios titulares dos
CRM, sejam na emissão de receita para pessoas já falecidas, ou em ambos os casos. Qualquer que seja, é caso de polícia.
55. Por outro lado, o estabelecimento auditado não tem mesmo obrigação de verificar a idoneidade da receita apresentada,
seja ela assinada pelo próprio detentor do CRM ou por pessoa diversa. Contudo, não pode dispensar produtos para pessoas já
falecidas, haja vista que, em princípio, exige-se a presença física do detentor da receita médica no estabelecimento. Na
impossibilidade de comparecimento do dono da receita, exige-se cópia dos documentos deste e também do seu representante,
que se responsabiliza, juntamente com o estabelecimento, pela transação.
56. Assim, tendo em vista o descumprimento das disposições contidas no inciso III do art. 20, art. 21, incisos I e II do
art. 23 e art. 40 da Portaria-GM/MS 971/2012, as alegações de defesa quanto às prescrições em que os médicos não reconheceram
suas assinaturas nas receitas médicas não devem ser acolhidas.
Conduta 6 - Constatação 419495. Deixar de apresentar 279 cupons vinculados e suas respectivas receitas médicas,
referentes aos exercícios de 2013 a 2015
57. Argumentações da defesa de Maria Naclenia Lima Silva em relação à conduta 6:
a) que fora requerido cópia integral do processo que tramitou no Denasus, porém até o momento não fora disponibilizado
pelo vertente órgão (peça 37, p. 19);
b) que apresentará os mesmos em evento futuro (peça 37, p. 19).
Análises
58. De acordo com os auditores do Denasus, houve falta de apresentação de cupons vinculados solicitados, e de suas
respectivas receitas médicas, referentes aos exercícios de 2013 e 2015. De 508 cupons vinculados selecionados pela equipe de
auditoria, juntamente com suas respectivas receitas, verificou-se que a farmácia deixou de apresentar 279 cupons, conforme
discriminado no Anexo VI (código 600-Não apresentação de cupom vinculado e receita), contrariando o artigo 39 da PortariaGM/MS 971/2012, vigente a época, e o artigo 36 da Portaria-GM/MS 111/2016, atualmente vigente (peça 18, p. 21).
59. Segundo aqueles auditores, após a farmácia apresentar parte dos cupons faltantes, verificou-se que alguns
apresentavam irregularidades, conforme relacionado no Anexo VI do RA 16.089/Denasus, de modo que coube à equipe acatar
parcialmente a justificativa apresentada. Considerando o acatamento parcial, a proposta de devolução ficou alterada para
R$ 823,04.
60. Os elementos contidos indicam a falta de apresentação de cupons vinculados, com suas respectivas receitas, por parte
da farmácia auditada. Embora as alegações de defesa apresentadas em relação a essa irregularidade se apresentem dúbias, o
momento processual para justificar a não apresentação dos cupons vinculados seria nesta ocasião, e não em momento futuro.
Sendo assim, essas alegações de defesa não podem ser acolhidas pelo TCU.
Conduta 7 - Constatação 419497. Incorrer nas seguintes irregularidades nas receitas e cupons vinculados
apresentados: CRM no cupom diferente do CRM da receita; cupom vinculado com mais de uma assinatura; cupom
contendo impressão digital, desacompanhado do documento de identidade; receita sem data, com data de validade
vencida, sem assinatura do médico, sem o CRM do médico, sem nome do médico, não pertencente ao usuário, rasurada
(data, nome do usuário), cópia ilegível (não permite a identificação das informações), com CRM do médico ilegível e/ou
carimbo rasurado, com data de emissão posterior a data da venda; medicamento contido no cupom divergente da receita;
medicamento com quantidade rasurada e quantidade superior a prescrita
61. Argumentações da defesa de Maria Naclenia Lima Silva em relação à conduta 7:
a) que, neste tópico, a equipe de auditoria do Denasus encontrou irregularidade no montante de R$ 773,19, valor este
irrisório para o volume discutido neste processo (peça 37, p. 20);
b) que se está diante de erros formais e materiais, sem má-fé por parte dos defendentes (peça 37, p. 20);
c) que se deverá levar em conta a realidade de cada localidade, como a falta de médicos, a estrutura precária e a
necessidade da dispensação da medicação, onde muitas vezes é a única forma da população ter acesso à medicação que necessita
(peça 37, p. 20);
d) que não acatando o receituário, o paciente sofreria descontinuidade em seu tratamento, podendo sua doença agravarse e aumentar os custos do SUS, com internamentos que poderiam ser evitados ou até mesmo com medicações mais caras
(peça 37, p. 20).
Análises
62. De acordo com os auditores do Denasus, nas receitas e cupons vinculados apresentados pela entidade auditada
ocorreram as seguintes irregularidades: CRM no cupom diferente do CRM da receita, cupom vinculado com mais de uma
assinatura, cupom contendo impressão digital desacompanhado do documento de identidade, receita sem data, com data de
validade vencida, sem assinatura do médico, sem o número do CRM do médico, sem nome do médico, não pertencente ao
usuário, rasurada (data, nome do usuário), cópia ilegível (que não permite a identificação das informações), com número do
CRM ilegível e/ou carimbo rasurado, com data de emissão posterior à data da venda, medicamento contido no cupom divergente
da receita, medicamento com quantidade rasurada e quantidade superior a prescrita, conforme discriminadas no Anexo VI, em
desacordo com os artigos 23, 39 e 40 da Portaria-GM/MS 971/2012, vigente à época (peça 18, p. 23).
63. É de notar que as irregularidades acima descritas, contidas nas receitas e nos cupons vinculados, nada tem a ver com
a realidade local, qualquer que seja ela. Também não são meros erros de forma ou de conteúdo irrelevantes, passíveis de remissão,
desprovidos de má-fé. Pelo contrário, alguns contêm verdadeiros indícios de fraude contra o PFPB.
64. Embora algumas das irregularidades acima possam ter sido cometidas no âmbito da própria farmácia, como número
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do CRM diferente na receita e no cupom vinculado, hipótese em que ela mesma deu causa à irregularidade, jamais a farmácia
poderia aceitar receitas rasuradas.
65. Ao contrário do que alega a defesa da farmácia, o acolhimento de receituário irregular, rasurado, emitido e assinado
por não-médico, pode vir a agravar a doença do paciente ou até mesmo provocar efeitos colaterais adversos, haja vista os danos
que a administração de remédios errados pode provocar. Na realidade, o colhimento de receitas irregulares favorece apenas à
farmácia vendedora dos medicamentos, que garante seu faturamento, em detrimento da qualidade da saúde da população que
pode estar sendo prejudicada com o consumo de remédios errados.
66. Logo, as alegações de defesa quanto às irregularidades contidos em cupons vinculados e em suas respectivas receitas
devem ser rejeitadas pelo TCU.
Outras Alegações de defesa
67. Amparando-se em julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a defesa de Maria Naclenia acrescentou argumentos
para contestar que não houve ato de improbidade administrativa, ato doloso e dano ao erário (peça 18, p, 21-38).
Análises
68. A competência e a jurisdição do TCU estão reguladas nos arts. 1º e 5º da Lei 8.443/1992. No caso concreto, a
empresária individual Maria Naclenia se jurisdiciona ao Tribunal por força dos incisos II, VI e VII do art. 5º da mencionada lei:
‘II - aqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte dano ao Erário;
(...)
VI - todos aqueles que lhe devam prestar contas ou cujos atos estejam sujeitos à sua fiscalização por expressa disposição
de Lei;
VII - os responsáveis pela aplicação de quaisquer recursos repassados pela União, mediante convênio, acordo, ajuste ou
outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município;’
69. Por outro lado, a Lei 8.443/1992 não trata de atos de improbidade administrativa, que é tratada na Lei 8.429/1992 e
visa, precipuamente, tratar de sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de
mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional.
70. No caso concreto deste processo, aplica-se as disposições da Lei 8.443/1992 e não da Lei 8.429/1992. Sendo assim,
os argumentos apresentados pela defesa de Maria Naclenia não devem ser acolhidos.
Alegações de Defesa Complementares
71. Em alegações de defesa complementares, protocoladas no TCU em 8/4/2019, a defesa de Maria Naclenia Lima Silva
apresentou os seguintes argumentos:
a) somente com a cópia do processo que foi disponibilizado após o encerramento do feito no âmbito do Denasus os
interessados verificaram os nomes das pessoas indicadas nos tópicos constantes do relatório de auditoria (peça 48, p. 1);
b) conseguiram identificar o estoque no final do ano de 2012 que passou para o ano de 2013 e que não fora levado em
consideração na análise do Denasus (peça 48, p. 1);
c) ao verificar os nomes indicados pelo Denasus, os interessados conseguiram localizar os mesmos e certificar o que havia
ocorrido; conforme as pessoas, muitos atestaram que ficaram com medo da auditoria e alegaram desconhecer a aquisição de
medicamento na farmácia; outros alegaram a mesma coisa, mas se dispuseram a conceder declaração atestando que adquiriram
a medicação, conforme anexos (peça 48, p.2);
d) com as declarações, verificou-se, cada vez mais, a culpa exclusiva de terceiros, eximindo a responsabilidade dos
interessados em responder por atos que não dependiam dos responsáveis (peça 48, p.2);
e) junta neste momento, de forma a complementar, os documentos apresentados com a defesa, declarações com firmas
reconhecidas e DVD com cópia integral do processo que tramitou no Denasus (peça 48, p.2); e,
f) por fim, ratifica a defesa em todos os seus termos (peça 48, p.2).
Análises
72. Embora a defesa de Maria Naclenia Lima Silva tenha argumentado que conseguiu identificar o estoque ao final de
2012, não apresentou provas concretas da existência daquele estoque. Além disso, não apresentou provas da aquisição de
medicamentos dispensados nos exercícios de 2014 e 2015. Logo, as alegações de defesa complementares não modificam o
entendimento pela falta de comprovação da aquisição dos medicamentos dispensados pelo PFPB, durante o intervalo de
janeiro/2013 a julho/2015.
73. Por outro lado, a apresentação de declarações de usuários do PFPB, com firmas reconhecidas em cartório, diz respeito
à irregularidade contida na conduta 4, já analisada anteriormente e cujas alegações de defesa puderam ser acolhidas. Sendo assim,
restam prejudicadas, nesse ponto.
74. Por fim, revela-se desprovida de fundamento a alegação de culpa exclusiva de terceiros na dispensação de
medicamentos do PFPB. Afinal, não são terceiras pessoas que devem identificar os usuários ou seus representantes legais, extrair
cópias dos documentos pessoais apresentados e manter a guardas das cópias extraídas pelo prazo mínimo de cinco anos, conforme
o regramento do PFPB.
75. Aliás, observar e cumprir fielmente as normas do referido programa de dispensação de medicamentos seria a
demonstração que a empresária, e sua farmácia, agiram de boa-fé. Como não cumpriram as regras pertinentes ao Programa, não
há como o Tribunal reconhecer a boa-fé na conduta da empresária.
Responsabilização da Pessoa Física dos Empresários Individuais
76. Nos casos de farmácias e drogarias estabelecidas sob a natureza jurídica de empresário individual, a pessoa física
(empresário) responde por todos os atos, fatos, direitos e obrigações decorrentes da atividade empresarial desempenhada,
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inclusive com seu patrimônio pessoal. Nesse caso, não há personalidade jurídica de direito privado. Os empresários individuais
se equiparam a pessoa jurídica apenas para fins fiscais, nos termos do art. 2º do Decreto-Lei 1.706, de 23/10/1979.
77. Nesses casos, não há que se falar da aplicação da Súmula-TCU 286, tampouco da desconsideração da personalidade
jurídica, pois está claro que não há pessoa jurídica nessa relação, bastando então constar da relação de responsáveis dos autos a
pessoa física do empresário individual.
78. Nesse sentido já se manifestou esta Corte de Contas, no Acórdão 2.737/2013-TCU-Plenário, da relatoria do Min.
Augusto Sherman Cavalcanti:
‘14. Como consta da manifestação do Secretário da Serur, o empresário é pessoa física, titular da empresa, e, no caso de
empresário individual não há personalidade jurídica diversa, “logo, não há que se falar em pessoa jurídica, mas, apenas, em
pessoa física.”
15. Nesse sentido, conforme consignado nos Acórdãos 1563/2012-Plenário, 1870/2010-Primeira Câmara e 615/2008Segunda Câmara, a empresa individual não tem personalidade diversa e separada do titular, constituindo uma única pessoa e um
único patrimônio.’
79. Assim, deve ser excluída da presente relação processual a sua firma registrada na Receita Federal do Brasil sob o
CNPJ 04.251.624/0001-32, por não ser uma pessoa jurídica.
Verificação do Prazo de Prescrição da Pretensão Punitiva
80. Observa-se não ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva por parte do TCU que, nos termos do entendimento
firmado no Acórdão 1.441/2016-TCU-Plenário (Rel. Ministro Benjamin Zymler), subordina-se ao prazo geral de prescrição
indicado no art. 205 do Código Civil, qual seja, dez anos contados a partir da data de ocorrência da irregularidade sancionada,
nos termos do art. 189 do Código Civil. As irregularidades discutidas nesta TCE ocorreram nos exercícios de 2013 a 2015,
portanto há menos de 10 anos, bem como houve a interrupção do prazo prescricional em função do ato que determinou a citação
da responsável, caracterizado pelo pronunciamento da unidade à peça 30, não havendo, assim, óbice à aplicação da penalidade
de multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
81. Não houve o transcurso de mais de dez anos desde o fato gerador sem que tivesse havido a notificação da responsável
pela autoridade administrativa federal competente (art. 6º, inciso II, c/c art. 19 da IN-TCU 71/2012, modificada pela IN-TCU
76/2016), uma vez que os medicamentos foram dispensados entre 2013 e 2015 e a responsável foi notificada sobre as
irregularidades pela autoridade administrativa competente em 23/6/2017, por intermédio dos Ofícios Sistema FNS/SE/MS 6652
e 6653, os quais retificam ofícios anteriores e comunicam o encaminhamento da TCE ao TCU (peça 21, p. 6).
82. O valor atualizado do débito apurado (sem juros), em 1/1/2017, era superior a R$ 100.000,00, na forma estabelecida
nos arts. 6º, inciso I, e 19 da IN-TCU 71/2012, modificada pela IN-TCU 76/2016. Não foi encontrado débito imputável à
responsável em outros processos em tramitação no Tribunal, para fins de consolidação.
CONCLUSÃO
83. Maria Naclenia Lima Silva participava do PFPB sem cumprir todas as regras contidas na Portaria-MS/SE 971/2012,
que disciplinava o programa, à época.
84. Além de o não cumprimento das regras da Portaria-MS/SE 971/2012, a referida senhora não logrou comprovar a
aquisição de todos os medicamentos dispensados à conta do programa durante o intervalo de janeiro/2013 a julho/2015.
85. Exceto quanto às Constatação 419491 e 419492, as alegações de defesa apresentadas pela responsável devem ser
rejeitadas pelo Tribunal.
86. Os demais argumentos de defesa tampouco lograram afastar o débito imputado à responsável. Ademais, inexistem
nos autos elementos que demonstrem sua boa-fé ou a ocorrência de outros excludentes de culpabilidade. Desse modo, suas contas
devem, desde logo, ser julgadas irregulares, nos termos do art. 202, § 6º, do Regimento Interno/TCU, procedendo-se à sua
condenação em débito e à aplicação da multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
87. Diante do exposto, submeto os autos à consideração, propondo ao Tribunal:
a) excluir da relação processual a firma individual Maria Naclenia Lima Silva-ME (04.251.624/0001-32);
b) acolher as alegações de defesa de Maria Naclenia Lima Silva (858.553.083-91) referentes às constatações Constatação
419491 e 419492 do Relatório da Auditoria 16.089/Denasus:
c) rejeitar as demais alegações de defesa de Maria Naclenia Lima Silva (858.553.083-91):
d) julgar irregulares, nos termos dos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas ‘b’ e ‘c’, § 2º, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 19
e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1º, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, as contas
de Maria Naclenia Lima Silva (858.553.083-91), titular da empresa individual Maria Naclenia Lima Silva-ME
(04.251.624/0001-32), condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e
acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data do efetiva quitação do débito, fixando-lhe o
prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional
de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea ‘a’, da citada lei;

Valor Original (R$)
07/03/2013
13/03/2013
13/03/2013

Data da Ocorrência
21,40
19,50
28,50
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Valor Original (R$)
13/03/2013
15/03/2013
19/04/2013
19/04/2013
29/04/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
04/06/2013
04/06/2013
04/06/2013
05/06/2013
05/06/2013
28/06/2013
28/06/2013
28/06/2013
28/06/2013
28/06/2013
28/06/2013
31/07/2013
31/07/2013
31/07/2013
31/07/2013
02/09/2013
02/09/2013
02/09/2013
01/10/2013
02/10/2013
02/10/2013
02/10/2013
12/11/2013
12/11/2013
12/11/2013
14/11/2013
06/12/2013
06/12/2013
06/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
07/02/2014

Data da Ocorrência
11.513,58
3.982,58
44,33
10.595,41
3.132,81
10,22
43,09
44,00
6.105,21
12.865,60
15,56
22,73
11.181,40
13,76
4.763,15
2,40
15,85
53,46
60,19
6.136,50
15.418,58
7,17
40,77
8.259,57
18.798,80
21,57
6.949,80
17.345,24
9.812,28
7,17
7,17
18.231,90
7,17
11.067,47
15.840,46
7,17
69,83
10.148,05
11.000,91
7,17
7,17
10.654,67
16.010,76
22,73
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Valor Original (R$)
07/02/2014
07/02/2014
09/02/2014
10/02/2014
31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
02/04/2014
02/04/2014
09/04/2014
16/04/2014
16/04/2014
13/05/2014
30/05/2014
30/05/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
06/06/2014
04/07/2014
04/07/2014
04/07/2014
04/07/2014
31/07/2014
31/07/2014
31/07/2014
31/07/2014
01/08/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
02/10/2014
02/10/2014
02/10/2014
02/10/2014
03/10/2014
03/10/2014
03/10/2014
03/11/2014
03/11/2014
03/11/2014
03/11/2014

Data da Ocorrência
10.210,86
15.031,24
36.926,80
31.660,76
7,17
11.413,71
16.605,66
24.284,60
33.895,13
6.949,80
32,66
6.825,30
15.209,37
52,69
16.990,80
52,69
57,49
18.121,23
14.576,54
38,29
106,20
18.076,26
23.157,93
14,40
21,57
53,10
22.101,18
14.839,56
19,20
82,65
106,20
18.378,19
26.218,48
33,60
52,80
70,65
23.189,52
52,63
136,84
17.432,37
39,32
88,72
151,01
27.669,63
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Valor Original (R$)
03/11/2014
28/11/2014
28/11/2014
28/11/2014
28/11/2014
28/11/2014
28/11/2014
28/11/2014
28/11/2014
14/01/2015
14/01/2015
14/01/2015
14/01/2015
09/02/2015
10/02/2015
10/02/2015
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
02/04/2015
02/04/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
12/06/2015
12/06/2015
12/06/2015
12/06/2015
12/06/2015
12/06/2015
07/07/2015
07/07/2015
07/07/2015
07/07/2015
07/07/2015
07/07/2015
07/07/2015
05/08/2015
05/08/2015

Data da Ocorrência
33.913,88
17,28
25,56
37,13
61,02
140,53
195,44
28.521,83
33.575,87
87,22
178,16
27.773,85
34.173,37
210,07
17,28
25,56
185,17
31.083,30
34.965,83
41,28
118,71
13,76
13,76
27,52
36,77
123,79
159,97
23.602,59
29.037,90
26,60
27,52
34,20
121,95
22.533,39
31.099,60
13,76
22,37
27,52
36,75
163,35
26.569,62
36.032,70
13,76
15,34
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Valor Original (R$)
05/08/2015
05/08/2015
05/08/2015
05/08/2015
05/08/2015
05/08/2015
31/08/2015
31/08/2015

Data da Ocorrência
27,52
52,80
72,78
191,75
14.594,58
22.025,80
801,90
2.954,50

e) aplicar a Maria Naclenia Lima Silva (858.553.083-91), titular da empresa individual Maria Naclenia Lima Silva-ME
(04.251.624/0001-32), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, com a fixação do prazo
de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea ‘a’, do Regimento Interno),
o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo
recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;
d) autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no
art. 28, inciso II, da Lei 8.443/92;
e) autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§
1º e 2º, do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida
monetariamente, os correspondentes acréscimos legais fixando- lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da
notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior,
para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os
juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de
comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2º do
art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal;
f) encaminhar cópia da deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Ceará, nos termos do § 3º do
art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7º do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e comunicarlhe que o relatório e o voto que a fundamentarem podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos
e que, caso haja interesse, o Tribunal pode enviar-lhe cópia desses documentos sem qualquer custo.”
2. O Ministério Público junto ao TCU, em sua oitiva regimental, manifestou-se parcialmente de acordo com a proposta
formulada pela unidade instrutora e propôs ajustes, na forma do parecer que transcrevo (peça 52):
“Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor da empresa
Maria Naclenia Lima Silva-ME, sob nome fantasia Farmácia Santo Antônio, na gestão da responsável Maria Naclenia Lima
Silva, em razão de irregularidades na administração de recursos no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB), nos
exercícios de 2013 a 2015, custeadas com recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), no município de Acarape, Ceará.
O Programa Farmácia Popular do Brasil foi criado com o objetivo de oferecer à população mais uma alternativa de acesso
aos medicamentos considerados essenciais. O referido programa consiste na celebração de convênios com farmácia e drogarias
da rede privada, e tem como missão a disponibilização de forma gratuita de medicamentos para o tratamento de hipertensão,
diabetes e asma, bem como disponibilizar outros medicamentos e itens de saúde, como fraldas geriátricas, com descontos de até
90%.
No âmbito desse Tribunal, promoveu-se a citação da Senhora Maria Naclenia Lima Silva na função de titular da firma
individual Maria Naclenia Lima Silva-ME, diante da irregularidade ‘não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos
federais repassados por meio do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB) durante os exercícios de 2012 a 2015, uma vez
que a gestora deixou de apresentar documentos aptos a sanear as irregularidades consubstanciadas no Relatório de Auditoria
16089, de 3/6/2016, do Departamento Nacional de Auditoria do SUS, sumarizadas na Matriz de Responsabilização e ratificadas
pela Nota Técnica 65, de 11/4/2017, do Fundo Nacional de Saúde (FNS)’ (peça 31). A referida irregularidade adveio das
seguintes constatações:
‘a) Não comprovação, por meio de cópia das notas fiscais, da totalidade das aquisições de medicamentos dispensados por
meio do Programa Farmácia Popular (PFPB) no período de janeiro/2013 a julho/2015;
b) Registro de dispensa de medicamentos e correlatos a usuários falecidos;
c) Registro de dispensa de medicamento em nomes de funcionários e/ou responsáveis legais da empresa Maria Naclenia
Lima Silva-ME (Farmácia Santo Antônio);
d) Apresentação de cupons vinculados como comprovante da dispensação de medicamentos e correlatos no âmbito do
PFPB para os quais os usuários não reconheceram como próprias as assinaturas neles constantes;
e) Apresentação de prescrições em que os profissionais médicos não reconheceram as assinaturas constantes;
f) Não apresentação de 279 cupons vinculados e suas respectivas receitas médicas, referente aos exercícios de 2013 a
2015 e;
g) Inconformidades nas receitas e cupons vinculados apresentados, tais como: CRM no cupom diferente do CRM da
receita; cupom vinculado com mais de uma assinatura; cupom contendo impressão digital, desacompanhado do documento de
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identidade; receita sem data, com data de validade vencida, sem assinatura do médico, sem nome do médico, com data de emissão
posterior a data da venda; medicamento contido no cupom divergente da receita; medicamento com quantidade rasurada e
quantidade superior a prescrita.’
A Secex-TCE, após analisar as alegações de defesa da Sra. Maria Naclenia, entendeu que a responsável participava do
programa PFPB sem cumprir todas as regras contidas na Portaria-MS/SE 971/2012. Além de não cumprir as regras da citada
portaria, a unidade técnica defendeu que a responsável não comprovou a aquisição de todos os medicamentos dispensados à
conta do programa no intervalo de janeiro de 2013 a 2015. Apesar disso, propôs que fossem acatados os argumentos relativos à
irregularidade advinda das constatações: i) registro de dispensa de medicamento em nomes de funcionários e/ou responsáveis
legais da empresa Maria Naclenia Lima Silva-ME (Farmácia Santo Antônio) e; ii) apresentação de cupons vinculados como
comprovante da dispensação de medicamentos e correlatos no âmbito do PFPB para os quais os usuários não reconheceram
como próprias as assinaturas neles constantes.
Com isso, a proposta de encaminhamento da unidade técnica é no sentido de acolher as alegações de defesa referentes às
constatações 419491 e 419492 do Relatório 16.0289/Denanus e rejeitar as demais alegações de defesa da responsável. Ademais,
propõe a exclusão da relação processual da firma individual Maria Naclenia Lima Silva-ME, bem como o julgamento pela
irregularidade das contas da Sra. Maria Naclenia, com condenação do débito e aplicação de multa prevista no art. 57 da Lei
8.443/1992, dentre outras propostas.
- IIPrimeiramente, as irregularidades acima descritas e identificadas pelo Denasus ocasionaram dano ao erário no valor
histórico de R$1.127.274,07, no período compreendido entre 7/3/2013 a 31/8/2015, sendo que apenas a não comprovação, por
meio de cópia das notas fiscais, da totalidade das aquisições de medicamentos dispensados por meio do PFPB foi responsável
por 99% do débito.
Entendo que além das duas constatações acolhidas pela unidade técnica - registro de dispensa de medicamento em nomes
de funcionários e/ou responsáveis legais da Farmácia Santo Antônio e apresentação de cupons vinculados como comprovante da
dispensação de medicamentos e correlatos no âmbito do PFPB para os quais os usuários não reconheceram como próprias as
assinaturas neles constantes –, também devem ser acolhidos os argumentos apresentados com relação às constatações de ‘registro
de dispensa de medicamentos e correlatos a usuários falecidos’ e ‘apresentação de prescrições em que os profissionais médicos
não reconheceram as assinaturas constantes’.
Considerando que a Portaria regente do programa PFPB dispensava, em alguns casos, a presença física do paciente, titular
da prescrição, laudo ou atestado médico, desde que, através de representante legal, houvesse a apresentação dos documentos
pessoais do usuário do medicamento, é natural que, em diversos casos, outra pessoa retirasse o medicamento na farmácia. Além
disso, não se pode imputar à farmácia a obrigação de averiguar se o beneficiário do medicamento se encontra vivo, visto que
esses estabelecimentos não possuem acesso ao Sisobi – Sistema de Controle de Óbitos, tampouco existia obrigação nesse sentido
no convênio firmado.
Com relação à constatação ‘apresentação de prescrições em que os profissionais médicos não reconheceram as assinaturas
constantes’, a Secex-TCE defendeu que, apesar dos valores de pequena monta, as irregularidades são graves, pois envolvem
falsidade ideológica, sendo, portanto, ‘caso de polícia’. Ainda que eu concorde com a gravidade da irregularidade, não é papel
da farmácia averiguar se a receita médica recebida em seu estabelecimento foi, de fato, produzida pelo médico responsável. Cabe
à farmácia, tão somente, verificar se a receita médica possui os requisitos mínimos obrigatórios, tais como assinatura, data e
CRM do médico. Imputar o ônus à farmácia de saber se a receita médica por ela recebida foi, de fato, produzida pelo médico
subscritor, é, ao meu ver, um excesso de obrigação inconcebível.
Cabe notar que a norma que instituiu o PFPB (art. 2º, inciso II, da Portaria 184/2011, sucedido pelo art. 2º, inciso II,
Portaria 111/2016) atribuiu ao programa, expressamente, a natureza de convênio, por meio do qual é outorgado ao particular
(farmácia ou drogaria integrante da rede privada) a gestão de recursos públicos. Assim, ao assumir voluntariamente o múnus
público de gestão de recursos do PFPB, o particular se submete à obrigação de prestar contas, conforme disposto no artigo 70,
parágrafo único, da Constituição, e a eventual responsabilização em caso de mau uso dos recursos geridos, consoante dispõe o
artigo 71, inciso II, da CF/1988.
Além disso, ressalta-se que o PFPB exige duplo controle para garantir que os recursos foram adequadamente aplicados
em suas finalidades. O primeiro refere-se à compatibilidade entre os quantitativos de medicamentos adquiridos com os
quantitativos de medicamentos que foram fornecidos pela farmácia. O segundo envolve a apresentação da receita médica e dos
respectivos cupons fiscais de saída da medicação.
Por fim, a Secex-TCE propõe excluir da relação processual a firma Maria Naclenia Silva-ME por defender que, no caso
dos empresários individuais, não há personalidade jurídica de direito privado, não sendo nem sequer aplicável a Súmula-TCU
286 e o instituto da desconsideração da personalidade jurídica.
Nesse aspecto, concordo parcialmente com a unidade técnica. Afora as pessoas jurídicas de direito privado listadas no
art. 44 do Código Civil (associações, sociedades empresárias, fundações, organizações religiosas, partidos políticos e empresas
individuais de responsabilidade limitada), todos as demais entidades que possuem CNPJ são consideradas entes
despersonalizados ou entes equiparados a pessoas jurídicas pelos normativos internos no Ministério da Fazenda, que é o órgão
responsável pelo Cadastro CNPJ. No caso do microempresário individual, não há que se falar em desconsideração da
personalidade jurídica, pois não há separação entre o patrimônio do empresário que a compõe e o da firma, respondendo o sócio
ilimitadamente. Sobre o tema, o TCU possui reiterados entendimentos, a exemplos:
‘No caso de firma individual ou empresário individual, os bens particulares respondem integral e solidariamente pelas
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dívidas decorrentes da atividade empresarial, já que o empresário individual atua em nome próprio. Nas empresas individuais,
não se faz distinção entre o patrimônio da empresa e o da pessoa física do sócio único’ (Acórdão 4.784/2014-TCU-1ª Câmara)
‘Não há necessidade de se promover a desconsideração da personalidade jurídica para a condenação de responsável
empresário individual, uma vez que a empresa individual não tem personalidade diversa e separada do titular, constituindo-se
como única pessoa com único patrimônio’ (Acórdão 3.201/2018-TCU-2ª Câmara).
‘Os empresários individuais respondem com seus bens particulares pelas dívidas decorrentes da atividade empresarial,
integral e solidariamente, pois a empresa individual não tem personalidade diversa e separada de seu titular, constituindo uma
única pessoa e um único patrimônio’ (Acórdão 1.563/2012-TCU-Plenário)
Apesar disso, não vejo a necessidade de excluir da relação processual a firma Maria Naclenia Silva-ME. Ainda que a
responsabilidade recaia ilimitadamente na pessoa natural Maria, conquanto seja a titular da empresa, o julgamento das contas,
por esse Tribunal, possui, dentre outros, papel informativo à sociedade através do ‘Sistema de Contas Irregulares’. Por meio
desse Sistema, é disponibilizada uma lista no Portal do TCU que apresenta informações acerca de todos os responsáveis que
tiveram suas contas julgadas irregulares pelo Tribunal, a partir da data dos respectivos acórdãos condenatórios. Por esse viés,
entendo que o mais correto é a condenação solidária da microempresa junto com a titular.
Desse modo, ante o não esclarecimento de algumas das inconsistências detectadas na administração de recursos do PFPB,
nos exercícios de 2013 a 2015, pela empresa Maria Naclenia Lima Silva-ME, este representante do Ministério Público propondo
os devidos ajustes, manifesta-se parcialmente de acordo com a proposta formulada pela unidade técnica à peça 49.
- IIIAnte o não esclarecimento de algumas das inconsistências detectadas na administração de recursos do PFPB, nos
exercícios de 2013 a 2015, pela empresa Maria Naclenia Lima Silva-ME, este representante do Ministério Público propõe:
a) acolher, parcialmente, as alegações de defesa da Sra. Maria Naclenia Lima Silva (CPF 858.553.083-91);
b) julgar irregulares as contas de Maria Naclenia Lima Silva – ME (CNPJ 04.251.624/0001-32) e Maria Naclenia Lima
Silva (CPF 858.553.083-91), nos termos dos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas ‘b’ e ‘c’, § 2º, da Lei 8.443/92;
c) condenar, solidariamente, os responsáveis Maria Naclenia Lima Silva – ME (CNPJ 04.251.624/0001-32) e Maria
Naclenia Lima Silva (CPF 858.553.083-91) a recolher aos cofres do Fundo Nacional de Saúde as quantias abaixo indicadas,
atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora das datas correspondentes até a data do pagamento:

Data
da
Valor
Ocorrência
Original (R$)
07/03/2013
21,40
13/03/2013
28,50
13/03/2013
11.513,58
15/03/2013
3.982,58
19/04/2013
10.595,41
29/04/2013
3.132,81
31/05/2013
10,22
31/05/2013
44,00
31/05/2013
6.105,21
31/05/2013
12.865,60
04/06/2013
22,73
04/06/2013
11.181,40
05/06/2013
13,76
05/06/2013
4.763,15
28/06/2013
2,40
28/06/2013
15,85
28/06/2013
6.136,50
28/06/2013
15.418,58
31/07/2013
7,17
31/07/2013
8.259,57
31/07/2013
18.798,80
02/09/2013
6.949,80
02/09/2013
17.345,24
01/10/2013
9.812,28

Data
da
Valor
Ocorrência
Original (R$)
31/07/2014
21,57
31/07/2014
53,10
31/07/2014
22.101,18
01/08/2014
14.839,56
09/09/2014
19,20
09/09/2014
106,20
09/09/2014
18.378,19
09/09/2014
26.218,48
02/10/2014
33,60
02/10/2014
52,80
02/10/2014
23.189,52
03/10/2014
52,63
03/10/2014
136,84
03/10/2014
17.432,37
03/11/2014
88,72
03/11/2014
27.669,63
03/11/2014
33.913,88
28/11/2014
17,28
28/11/2014
37,13
28/11/2014
61,02
28/11/2014
195,44
28/11/2014
28.521,83
28/11/2014
33.575,87
14/01/2015
178,16
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Data
da
Valor
Ocorrência
Original (R$)
02/10/2013
7,17
02/10/2013
18.231,90
12/11/2013
7,17
12/11/2013
11.067,47
12/11/2013
15.840,46
06/12/2013
10.148,05
06/12/2013
11.000,91
30/12/2013
7,17
30/12/2013
10.654,67
30/12/2013
16.010,76
07/02/2014
10.210,86
07/02/2014
15.031,24
09/02/2014
36.926,80
10/02/2014
31.660,76
31/03/2014
11.413,71
31/03/2014
16.605,66
02/04/2014
24.284,60
02/04/2014
33.895,13
09/04/2014
6.949,80
16/04/2014
6.825,30
13/05/2014
15.209,37
30/05/2014
16.990,80
02/06/2014
57,49
02/06/2014
18.121,23
06/06/2014
14.576,54
04/07/2014
106,20
04/07/2014
18.076,26
04/07/2014
23.157,93

Data
da
Valor
Ocorrência
Original (R$)
14/01/2015
27.773,85
14/01/2015
34.173,37
10/02/2015
17,28
03/03/2015
31.083,30
03/03/2015
34.965,83
05/05/2015
13,76
05/05/2015
13,76
05/05/2015
36,77
05/05/2015
123,79
05/05/2015
23.602,59
05/05/2015
29.037,90
12/06/2015
26,60
12/06/2015
22.533,39
12/06/2015
31.099,60
07/07/2015
13,76
07/07/2015
22,37
07/07/2015
36,75
07/07/2015
26.569,62
07/07/2015
36.032,70
05/08/2015
15,34
05/08/2015
27,52
05/08/2015
52,80
05/08/2015
72,78
05/08/2015
14.594,58
05/08/2015
22.025,80
31/08/2015
801,90
31/08/2015
2.954,50

d) aplicar à Sra. Maria Naclenia Lima Silva (CPF 858.553.083-91) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art.
267 do Regimento Interno, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que a responsável comprove,
perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão
até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor.”
É o Relatório.

VOTO
Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor de Maria Naclenia
Lima Silva – ME, atual Maria Naclenia Lima Silva – EI (categoria empresário individual, inscrita sob o CNPJ 04.251.624/000132 e nome fantasia Farmácia Santo Antônio, localizada em Acarape/CE), e de sua titular, Maria Naclenia Lima Silva, em razão
de irregularidades na administração de recursos no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB) nos exercícios de
2013 a 2015, custeados com recursos do Sistema Único de Saúde (SUS).
2. O Relatório da Auditoria-Denasus 16.089 apurou o seguinte conjunto de irregularidades:
a) documentos referentes às dispensações (fornecimento de medicamentos) efetuadas por meio do PFPB não arquivados
em duas vias (peça 18, p. 6);
b) documentação apresentada inapta a comprovar a posição de estoque em 31/12/2012 para fins de comprovação de
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aquisições de medicamentos (peça 18, p. 6-8);
c) irregularidades em dispensação de medicamentos:
c.1) registro de dispensação de medicamentos e correlatos no período de janeiro a dezembro do 2013 sem comprovação
de aquisição por meio de notas fiscais (peça 18, p. 8-10);
c.2) registro de dispensação de medicamentos e correlatos no período de janeiro a dezembro de 2014 sem comprovação
de aquisição por meio de notas fiscais (peça 18, p. 10-11);
c.3) registro de dispensação de medicamentos e correlatos no período de janeiro a julho de 2015 sem comprovação de
aquisição por meio de notas fiscais (peça 18, p. 11-12);
d) registro de dispensação de medicamentos em nome de pessoas falecidas (peça 18, p. 13-14);
e) registro de dispensação de medicamentos em nome de funcionários do estabelecimento auditado (peça 18, p. 15-16);
f) uso indevido de CPFs em vendas de medicamentos do PFPB, uma vez que os supostos usuários não reconheceram
como suas as assinaturas neles constantes da documentação de aquisição dos medicamentos (peça 18, p. 16-18);
g) falta de apresentação de cupons fiscais vinculados e respectivas receitas médicas solicitados referentes aos exercícios
de 2013 e 2015 (peça 18, p. 21-23);
h) irregularidades nas dispensações de medicamentos registradas nas receitas e/ou respectivos cupons fiscais vinculados
solicitados referentes ao período de janeiro de 2013 a julho de 2015 (peça 18, p. 23-25);
i) pesquisa junto a médicos que não reconheceram prescrições emitidas em seus nomes e arquivadas no estabelecimento
auditado (peça 18, p. 18-21).
19. Na fase interna da TCE, o órgão concedente concluiu pela impugnação de despesas no valor histórico total de R$
1.128.479,06 em virtude do descumprimento de diversas normas regentes do Programa, o que inviabilizou a demonstração da
boa e regular aplicação dos recursos públicos in casu. O Controle Interno anuiu a esse posicionamento.
20. No âmbito do Tribunal, foi promovida citação e tanto a pessoa física quanto a jurídica apresentaram arrazoado em
atendimento à comunicação. Ao ultimar a análise de mérito, a Secex-TCE concluiu pela rejeição parcial das alegações de defesa,
tendo proposto acolher apenas os argumentos relativos às irregularidades configuradas como “registro de dispensação de
medicamentos em nome de funcionários do estabelecimento auditado” (item 2.e retro) e de “apresentação de cupons fiscais
vinculados como comprovante da dispensação de medicamentos e correlatos no âmbito do PFPB, para os quais os usuários não
reconheceram como próprias as assinaturas neles constantes” (item 2.f acima).
21. Nesse contexto, a unidade instrutora propôs excluir a pessoa jurídica da relação processual e julgar irregulares as
contas da pessoa física, com imputação do débito e aplicação da multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992.
22. O Ministério Público junto ao TCU anuiu ao exame técnico e ao encaminhamento propostos pela unidade instrutora,
exceto quanto à exclusão da pessoa jurídica da relação processual, além de propor o acolhimento das alegações de defesa com
relação às constatações de “registro de dispensa de medicamentos e correlatos a usuários falecidos” (item 2.d retro) e
“apresentação de prescrições em que os profissionais médicos não reconheceram as assinaturas constantes” (item 2.i supra).
23. Manifesto minha anuência às análises empreendidas pela unidade instrutora, incorporando os ajustes propostos pelo
Parquet especializado, razão pela qual incorporo os fundamentos acostados aos autos às minhas razões de decidir.
24. A concepção do PFPB atribuiu expressamente ao Programa a natureza de convênio, por meio do qual é outorgado ao
particular (farmácia ou drogaria privada) a gestão de recursos públicos (art. 2º, inciso II, da Portaria-GM/MS 184/2011, sucedido
pelo art. 2º, inciso II, Portaria-GM/MS 111/2016).
25. Em breve síntese, as farmácias ou drogarias privadas fornecem os medicamentos previstos no Programa aos cidadãos,
mediante apresentação de prescrição médica, e o Ministério da Saúde reembolsa o estabelecimento dos custos do produto em
percentual total ou parcial calculado a partir do valor de referência. Em última análise, a União arca com o ônus do fornecimento,
condicionada à regularidade dos documentos e informações necessários ao reembolso da farmácia ou drogaria, na forma da
regulamentação.
26. No mérito, as conclusões desta TCE convergem para um grande número de dispensações de medicamentos no âmbito
do PFPB sem o atendimento às normas regentes do Programa, cujo cumprimento é indispensável para atestar a regularidade dos
procedimentos e, com isso, a farmácia fazer jus ao reembolso por parte dos cofres federais.
27. O exame dos autos evidencia que não se trata de casos isolados, vez que as irregularidades apresentam grande
similaridade quanto à tipologia e volume financeiro substancial para uma farmácia de pequeno porte localizada em município
de pouco mais de 16.000 habitantes.
28. Anoto que o acolhimento das alegações de defesa por parte da unidade instrutora quanto às irregularidades referidas
nos itens 2.e e 2.f supra, e a incorporação dos fundamentos do Parquet com relação às irregularidades mencionadas nos itens
2.d e 2.i retro, reduziram o valor histórico do débito de R$ 1.128.479,06 para R$ 1.124.718,36. Isso demonstra que as
irregularidades afastadas foram de baixíssima monta, restando incólumes as de maior gravidade e materialidade.
29. Em verdade, os elementos indicam possível prática de fraude na documentação comprobatória das dispensações com
vistas a obter reembolso por medicamentos possivelmente não fornecidos, com o consequente enriquecimento ilícito dos
responsáveis. De todo modo, para a condenação em débito, basta a não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos
que o estabelecimento recebeu para operacionalizar o PFPB, em razão das falhas documentais apuradas, ex vi da legislação
regente do Programa.
30. Dessa maneira, tanto a sociedade empresária quanto a pessoa física foram responsáveis pela gestão, mas não lograram
comprovar a regular aplicação dos recursos que lhes foram confiados para execução do PFPB. A esse respeito, em situações
análogas o Tribunal considerou que (destaques acrescidos):
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“A pessoa jurídica que participa do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB) assume a gestão de recursos públicos,
submetendo-se à obrigação de prestar contas, conforme disposto no art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal, e
sujeitando-se a eventual responsabilização em solidariedade com seus administradores, caso configurado o mau uso dos
recursos geridos, nos termos do art. 71, inciso II, da Lei Maior.” (Acórdãos 2.457/2019 e 5.259/2018, ambos TCU-Primeira
Câmara e relatados pelo Ministro Vital do Rêgo)
31. Outrossim, ao se considerar a gestão de recursos públicos no âmbito de uma pessoa jurídica de direito privado, as
decisões das pessoas naturais administradoras dessa pessoa jurídica determinam a destinação a ser dada àqueles recursos
públicos. Isso faz com que, além da pessoa jurídica, também seus administradores sejam obrigados, pessoalmente, a comprovar
a regular aplicação dos recursos públicos submetidos às suas decisões, a exemplo do que deliberou esta Corte no Acórdão
8.969/2016-TCU-2ª Câmara (Relator Ministro Raimundo Carreiro).
32. Assim, ao assumir voluntariamente o múnus público de gestão de recursos do PFPB, o particular se submete à
obrigação de prestar contas, conforme disposto no artigo 70, parágrafo único, da Constituição, e, eventual responsabilização em
caso de mau uso dos recursos geridos, consoante dispõe o artigo 71, inciso II, da CF/1988, em conjunto com a pessoa jurídica.
33. Corrobora esse entendimento a Súmula-TCU 286, segundo a qual: “A pessoa jurídica de direito privado destinatário
de transferências voluntárias de recursos federais feitas com vistas à consecução de finalidade pública responde solidariamente
com seus administradores pelos danos causados ao Erário na aplicação desses recursos”.
34. Feitas essas considerações e não havendo nos autos elementos capazes de afastar as irregularidades apontadas,
posiciono-me pela irregularidade das contas da pessoa jurídica Maria Naclenia Lima Silva – EI (Farmácia Santo Antônio) e de
sua titular, Maria Naclenia Lima Silva, condenando-as solidariamente em débito e aplicando-lhes multas individualizadas.
35. Por fim, ante os indícios de possível desenquadramento da referida pessoa jurídica como Empresário Individual, visto
que o faturamento teria excedido R$ 360 mil, conforme registrado no relatório precedente, dou ciência da presente decisão à
Secretaria da Receita Federal.
36. Ante o exposto, voto para que o Tribunal aprove a minuta de acórdão que ora submeto à consideração deste colegiado.
ACÓRDÃO Nº 473/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 025.633/2017-1.
2. Grupo I – Classe de Assunto: II – Tomada de Contas Especial.
3. Responsáveis: Maria Naclenia Lima Silva (858.553.083-91) e Maria Naclenia Lima Silva – EI (04.251.624/0001-32).
4. Entidade: Fundo Nacional de Saúde.
5. Relator: Ministro Bruno Dantas.
6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE).
8. Representação legal: Charles Goiana de Andrade (20.160/OAB-CE), representando Maria Naclenia Lima Silva e Maria
Naclenia Lima Silva – EI.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em
desfavor de Maria Naclenia Lima Silva – EI (Farmácia Santo Antônio) e sua titular em razão de irregularidades na administração
de recursos no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB), custeados pelo Sistema Único de Saúde (SUS);
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões
expostas pelo Relator, em:
9.1. julgar irregulares as contas de Maria Naclenia Lima Silva – EI (04.251.624/0001-32) e de Maria Naclenia Lima Silva
(858.553.083-91), nos termos dos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas “b”, “c” e § 2º, da Lei 8.443/92, e condená-las,
solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora,
calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias para que
comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde (FNS), nos termos
do art. 23, inciso III, alínea “a”, da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno do TCU;
Data
da
Valor Original (R$)
Data
da
Valor Original (R$)
Ocorrência
Ocorrência
07/03/2013
21,40
31/07/2014
21,57
13/03/2013

28,50

31/07/2014

53,10

13/03/2013

11.513,58

31/07/2014

22.101,18

15/03/2013

3.982,58

01/08/2014

14.839,56

19/04/2013

10.595,41

09/09/2014

19,20

29/04/2013

3.132,81

09/09/2014

106,20

31/05/2013

10,22

09/09/2014

18.378,19
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Data
Ocorrência
31/05/2013

da

Valor Original (R$)
44,00

Data
Ocorrência
09/09/2014

da

Valor Original (R$)
26.218,48

31/05/2013

6.105,21

02/10/2014

33,60

31/05/2013

12.865,60

02/10/2014

52,80

04/06/2013

22,73

02/10/2014

23.189,52

04/06/2013

11.181,40

03/10/2014

52,63

05/06/2013

13,76

03/10/2014

136,84

05/06/2013

4.763,15

03/10/2014

17.432,37

28/06/2013

2,40

03/11/2014

88,72

28/06/2013

15,85

03/11/2014

27.669,63

28/06/2013

6.136,50

03/11/2014

33.913,88

28/06/2013

15.418,58

28/11/2014

17,28

31/07/2013

7,17

28/11/2014

37,13

31/07/2013

8.259,57

28/11/2014

61,02

31/07/2013

18.798,80

28/11/2014

195,44

02/09/2013

6.949,80

28/11/2014

28.521,83

02/09/2013

17.345,24

28/11/2014

33.575,87

01/10/2013

9.812,28

14/01/2015

178,16

02/10/2013

7,17

14/01/2015

27.773,85

02/10/2013

18.231,90

14/01/2015

34.173,37

12/11/2013

7,17

10/02/2015

17,28

12/11/2013

11.067,47

03/03/2015

31.083,30

12/11/2013

15.840,46

03/03/2015

34.965,83

06/12/2013

10.148,05

05/05/2015

13,76

06/12/2013

11.000,91

05/05/2015

13,76

30/12/2013

7,17

05/05/2015

36,77

30/12/2013

10.654,67

05/05/2015

123,79

30/12/2013

16.010,76

05/05/2015

23.602,59

07/02/2014

10.210,86

05/05/2015

29.037,90

07/02/2014

15.031,24

12/06/2015

26,60

09/02/2014

36.926,80

12/06/2015

22.533,39

10/02/2014

31.660,76

12/06/2015

31.099,60

31/03/2014

11.413,71

07/07/2015

13,76

31/03/2014

16.605,66

07/07/2015

22,37

02/04/2014

24.284,60

07/07/2015

36,75

02/04/2014

33.895,13

07/07/2015

26.569,62

09/04/2014

6.949,80

07/07/2015

36.032,70

16/04/2014

6.825,30

05/08/2015

15,34

13/05/2014

15.209,37

05/08/2015

27,52

30/05/2014

16.990,80

05/08/2015

52,80

02/06/2014

57,49

05/08/2015

72,78

02/06/2014

18.121,23

05/08/2015

14.594,58

06/06/2014

14.576,54

05/08/2015

22.025,80

04/07/2014

106,20

31/08/2015

801,90
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Data
Ocorrência
04/07/2014
04/07/2014

da

Valor Original (R$)
18.076,26

Data
Ocorrência
31/08/2015

da

Valor Original (R$)
2.954,50

23.157,93

9.2. aplicar a Maria Naclenia Lima Silva – EI (04.251.624/0001-32) e a Maria Naclenia Lima Silva (858.553.083-91)
multa individual no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art.
267 do Regimento Interno, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que a responsável comprove,
perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão
até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor.
9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28,
inciso II, da Lei 8.443/1992;
9.4. autorizar desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1º e 2º
do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada uma, corrigida
monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da
notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior,
para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os
juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável que a falta de
comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2º do
art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal;
9.5. enviar cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Ceará, nos termos do § 3º do art. 16 da
Lei 8.443/1992, c/c o § 7º do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e
9.6. dar ciência deste acórdão aos responsáveis, ao Ministério da Saúde, ao Departamento Nacional de Auditoria do SUS
(Denasus) e à Secretaria da Receita Federal do Brasil.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0473-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler, Bruno Dantas (Relator) e Vital do
Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.

GRUPO I – CLASSE I – Primeira Câmara
TC 025.723/2013-8
Natureza: Recurso de Reconsideração (Tomada de Contas Especial)
Entidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama)
Responsáveis: Atanagildo de Deus Matos (062.596.692-91); Oscar Heriberto Pardiñas Borreani
(355.699.806-87).
Representação legal: Vlaviana Brandão Lucas (18.007/OAB-DF) e outros, representando Atanagildo
de Deus Matos.
SUMÁRIO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PROJETO PNUD RESERVAS
EXTRATIVISTAS. TERMO DE DOAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA BOA E REGULAR
APLICAÇÃO DOS RECURSOS. CITAÇÃO. REJEIÇÃO DAS ALEGAÇÕES DE DEFESA. CONTAS
IRREGULARES. DÉBITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO DE
RECONSIDERAÇÃO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA REFORMA DO JULGADO.
CONHECIMENTO E REJEIÇÃO.
RELATÓRIO
Por registrar as principais ocorrências havidas no andamento do processo até o momento, resumindo
os fundamentos das peças acostadas aos autos, adoto como relatório, com os ajustes necessários, a instrução
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da secretaria responsável pela análise da demanda (peça 73), que contou com a anuência do titular da
unidade (peças 74) e do representante do Ministério Público junto ao TCU (peça 75):
“INTRODUÇÃO
1. Trata-se de recurso de reconsideração interposto por Atanagildo de Deus Matos, chefe do Centro Nacional das
Populações Tradicionais (CNPT/IBAMA) à época dos fatos, contra o Acórdão 13.753/2018-TCU-Primeira Câmara (peça 44),
relatado pelo Ministro Walton Alencar Rodrigues, in verbis:
‘9.1. rejeitar as alegações de defesa de Atanagildo de Deus Matos e Oscar Heriberto Pardiñas Borreani;
9.2. julgar irregulares as contas de Atanagildo de Deus Matos e Oscar Heriberto Pardiñas Borreani, com fundamento nos
arts. 1º, inciso I, 16, III, ‘b’ e ‘c’, 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992;
9.3. condenar Atanagildo de Deus Matos e Oscar Heriberto Pardiñas Borreani, em regime de solidariedade, ao pagamento
de R$ 5.621,28, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214,
inciso III, alínea ‘a’, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente
e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 13/2/2002, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em
vigor;
9.4. condenar Atanagildo de Deus Matos ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de
quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea ‘a’, do Regimento Interno
do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados
a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor;
Valor (R$)
Data
4.320,00
9/4/2002
5.707,50
9/4/2002
7.500,00
15/4/2002
30.971,45
1/5/2002
2.000,00
6/5/2002
3.000,00
11/7/2002
13.070,00
12/9/2002
9.5. condenar Oscar Heriberto Pardiñas Borreani ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do
prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea ‘a’, do Regimento
Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora,
calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor;
Valor (R$)
Data
12.045,60
2/10/2002
8.030,40
29/11/2002
10.038,00
3/12/2002
2.400,00
4/12/2002
5.700,00
4/12/2002
1.200,00
23/12/2002
9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, II, da
Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do Regimento Interno do TCU;
9.7. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal, nos
termos do art. 16, § 3º, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7º, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que
entender cabíveis.’
HISTÓRICO
2. Trata-se, originariamente, de tomada de contas especial (TCE), instaurada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), em desfavor de Atanagildo de Deus Matos, chefe do Centro Nacional das
Populações Tradicionais (CNPT/IBAMA) à época dos fatos; e Oscar Heriberto Pardinas Borreani, em razão da impugnação
parcial de despesas referentes à utilização dos recursos do Projeto PNUD BRA 99/020 - Projeto Reservas Extrativistas - RESEX
II, que teve por objeto ‘o desenvolvimento de ações estruturantes de gestão ambiental na Amazônia, no âmbito do Subprograma
de Política de Recursos Humanos (SPRN)’, vinculado à Secretaria de Coordenação da Amazônia (SCA/MMA).
2.1. O motivo para a instauração da TCE pelo Ibama foi a constatação de irregularidades na realização de despesas na
condução do Projeto PNUD BRA/99/020, que resultaram em prejuízo ao Erário, conforme apontado nos itens 9.1.3.34, 9.1.1.36,
9.1.3.37, 9.1.3.41, 9.1.3.42, 9.1.3.44, 9.1.3.46 e 9.1.3.48 do Relatório de Auditoria SFC/CGU/PR 160394/2004 (peça 1, p. 4-8)
e no Relatório de TCE 3/2011, de 14/12/2011 (peça 2, p. 194-200), com destaque para os seguintes pontos, resumidos no relatório
da deliberação recorrida (peça 46, p. 1-2):
a) execução de serviços com valores pagos em desacordo com o projeto referente às despesas com material de consumo
e expediente, combustível, ajuda de custo, transporte, material de limpeza, manutenção de veículos/barcos, para a realização de
Assembleia/Mobilização dos moradores da Resex Alto Juruá/AC;
b) ausência de comprovação da quantidade de pessoas no consumo de 1.603 quilos de carne;
c) fornecimento de alimentação sem discriminação do quantitativo de pessoas beneficiadas;
d) despesas realizadas sem indicação da quantidade de serviços prestados como pedreiro na manutenção e conserto de
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banheiros de escolas do Centro de Formação da Resex;
e) pagamento indevido de compensação de trabalho;
f) prestação de serviços eventuais e ausência de especificação dos trabalhos realizados;
g) contratação de colaborador eventual para desenvolver atividade já prevista em contrato de pessoal da equipe base; e.
h) despesa indevida de R$ 30.971,45 realizada com participação na 10ª Feira Internacional de Artesanato em Curitiba/PR.
2.2. Após citação das partes e análise das alegações de defesa apresentadas, o Tribunal, por meio do
Acórdão 13.753/2018-TCU-Primeira Câmara (peça 44), relatado pelo Ministro Walton Alencar Rodrigues, julgou-lhes
irregulares as contas, imputando-lhes débito, na forma transcrita na introdução acima.
2.3. Insatisfeito, Atanagildo de Deus Matos interpôs o presente recurso de reconsideração (peça 57), requerendo (peça 57,
p. 9):
a) o recebimento do presente pedido de reconsideração, no seu efeito suspensivo, para:
b) preliminarmente, reconhecer extinta a pretensão punitiva em face da ocorrência da prescrição ora alegada acima;
c) caso não acatada a preliminar, no mérito, dar-lhe provimento, reformulando os itens 9.1 a 9.4 do Acórdão 13.753/2018TCU-Primeira Câmara, de modo a acolher as razões aqui expostas e decidir pela inaplicabilidade do débito ao recorrente;
d) caso mantido acórdão e respectiva imputação, requer a redução dos valores muito acima da realidade econômica do
ora recorrente e, consequente, pedido de parcelamento, se for o caso. (grifos do original)
ADMISSIBILIDADE
3. Reitera-se o exame preliminar de admissibilidade (peças 62-63), ratificado pelo Exmo. Sr. Ministro-Relator, na peça 66,
que concluiu pelo conhecimento do recurso, suspendendo-se, em relação ao recorrente e aos responsáveis condenados em
solidariedade com ele, os efeitos dos itens 9.2, 9.3, 9.4 e 9.6 do Acórdão 13.753/2018-TCU-Primeira Câmara, relatado pelo
Ministro Walton Alencar Rodrigues, eis que preenchidos os requisitos processuais aplicáveis à espécie.
MÉRITO
4. Delimitação
4.1. Constituem objetos do recurso as seguintes questões:
a) se ocorreu a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário por esta Corte e se foram respeitados os princípios do
contraditório e da ampla defesa da parte (peça 57, p. 4-7); e
b) se restaram constatadas as irregularidades descritas nos autos e se o recorrente pode ser responsabilizado por elas
(peça 57, p. 7-9).
5. Prescrição, pretensão de ressarcimento ao erário por esta Corte e respeito aos princípios do contraditório e da
ampla defesa (peça 57, p. 4-7)
5.1. O recorrente afirma ter transcorrido o prazo prescricional, afastando-se a pretensão de ressarcimento ao erário por
esta Corte, além de não terem sido respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa da parte, tendo em vista os
seguintes argumentos:
a) o recorrente era Chefe do Centro Nacional de Populações Tradicionais (CNPT) (peça 57, p. 4-5);
b) o fato gerador da TCE ocorreu em 2004 com o Relatório de Auditoria do Controle Interno-CGU 160394/2004 que
apontou as irregularidades transcritas no histórico desta instrução. O Controle Interno sugeriu a instauração de TCE para
identificação dos responsáveis e comprovação do dano, com quantificação do débito, conforme se nota em documentos acostados
aos autos (fls. 02 a 08 do Volume I - Processo 02001.002701/2007-83) (peças 57, p. 5-6; e 1, p. 1-16);
c) a parte arguiu, em defesa, a prescrição da pretensão apuratória da Administração e a nulidade das notificações do
responsável no âmbito do procedimento interno da TCE (peça 57, p. 5);
d) os procedimentos para apuração das supostas irregularidades ocorreram em 2006 e 2007, sem que o responsável
tomasse conhecimento dos fatos imputados, pois nunca recebera notificação ou outro documento válido até a citação por meio
do Ofício 0596/2015-TCU, datado de 8/12/2015, tendo transcorrido o prazo decenal previsto a Instrução Normativa-TCU
71/2012 (peça 57, p. 5-6);
e) a unidade técnica entendeu que esse argumento não deveria prosperar, por já estar pacificado o entendimento de que o
ressarcimento do dano ao erário é imprescritível, por força do artigo 37, § 5°, da Constituição Federal (peça 57, p. 5);
f) os técnicos não debateram a fundo a questão, já discutida em outras situações processuais perante o Tribunal, pois se
deve observar a natureza jurídica dos atos que constituíram tal crédito, que envolve título executivo extrajudicial (peça 57, p. 5);
g) a relação jurídica em debate derivou de outra anterior, desenvolvida no processo administrativo comum, tendo o órgão
afetado de um lado e agente acusado do outro. Essa realidade deve ser considerada na fixação do termo a quo da prescrição
arguida, em obediência aos princípios do Direito Administrativo e aos ditames da Constituição Federal, o que não ocorreu,
considerando-se as datas mencionadas (peça 57, p. 6);
h) os próprios técnicos do Tribunal reconheceram a demora na análise, apontando que os danos ocorreram no ano de
2002, tendo passado pelo menos 13 anos entre a citação e os fatos ocorridos. Com isso, concluíram pela prescrição da pretensão
punitiva do Tribunal (peça 57, p. 6);
i) exige-se análise mais apurada da questão pelo Tribunal, pois se encontra prescrita a pretensão da Administração para
promover a apuração da responsabilidade do recorrente e exigir a reparação dos prejuízos eventualmente causados ao erário
(peça 57, p. 6);
j) o responsável não se defendeu perante o Ibama na fase interna do procedimento, haja vista que as comunicações foram
enviadas para domicílio diverso do endereço do requerente, a ensejar a nulidade da TCE. Configura-se vício insanável, em face
da violação de devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório de índole constitucional (peça 57, p. 7).
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Análise
5.2. Os argumentos do recorrente não merecem prosperar. A jurisprudência desta Corte é pacífica, tendo se manifestado
por meio do verbete sumular número 282, no sentido de que ‘as ações de ressarcimento movidas pelo Estado contra os agentes
causadores de danos ao erário são imprescritíveis’, interpretação baseada no disposto na parte final do artigo 37, § 5º, da
Constituição Federal.
5.3. Ao contrário do que afirma o recorrente, o Tribunal, após se debruçar intensamente sobre a interpretação do § 5º do
artigo 37 da Constituição Federal e tendo por base precedentes do Supremo Tribunal Federal, formulou o verbete sumular, com
conclusão pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário.
5.4. Em relação à aplicação de penalidades às partes, tema sobre o qual incide, conforme jurisprudência majoritária desta
Casa, o prazo decenal de prescrição previsto no artigo 205 do Código Civil, esta Corte analisou com acuidade a questão e deixou
de aplicar sanções ao recorrente. Trata-se desse contexto o trecho do voto condutor da deliberação recorrida, juntado pela parte
no recurso; e não do ressarcimento do dano:
‘59. Diferente do que ocorre com a responsabilização pelo dano, com relação à aplicação de sanções a apuração da
pretensão punitiva prescreve em 10 anos, nos termos do Acórdão 1.441/2016-TCU-Plenário, que uniformizou a jurisprudência
a respeito de prazos prescricionais das sanções aplicáveis por esta Egrégia Corte, conforme trecho que se segue:
(…)
62. Dessa forma, visto que os fatos ensejadores dos danos são todos do ano de 2002 e se passaram pelo menos 13 anos
entre a citação e os fatos ocorridos, conclui-se pela prescrição da pretensão punitiva do TCU.’
5.5. Por fim, não obstante notificação da parte na fase interna da TCE não influencie as discussões quanto ao contraditório
e a ampla defesa nesta Corte ou mesmo a contagem do prazo prescricional no âmbito do Tribunal, identifica-se que ao recorrente
foi oportunizada a defesa, por meio de oitiva ainda naquele estágio processual (peças 1, p. 10, 16, 24 e 32). Inclusive, as
comunicações foram encaminhadas ao endereço do recorrente registrado no Sistema CPF administrado pela Receita Federal do
Brasil, conforme consulta realizada no bojo desta instrução: Rua 05 de Abril, 596, Núcleo Pioneiro, Marabá/PA.
5.6. Além disso, mesmo que não tivesse ocorrido a oitiva, como já destacado e conforme pacífica jurisprudência desta
Casa, a ausência de notificação do responsável na fase interna do processo de tomada de contas especial não implica vício,
porquanto a fase interna constitui procedimento inquisitório de coleta de provas, assemelhado ao inquérito policial, e a fase
externa, que se inicia com a autuação do processo no TCU, é que garante o direito à ampla defesa e ao contraditório
(Acórdão 653/2017-TCU-Segunda Câmara, relatado pelo Ministro Augusto Nardes).
6. Irregularidades descritas nos autos, constatação e responsabilidade do recorrente (peça 57, p. 7-9)
6.1. O recorrente afirma não terem sido comprovadas as irregularidades descritas nos autos, além de não poder ser
responsabilizado pelos fatos irregulares, tendo em vista os seguintes argumentos:
a) o Ibama não conseguiu comprovar a alegada irregularidade administrativa, consistente no desvio e emprego irregular
de recursos (peça 57, p. 7);
b) os técnicos do Tribunal, considerando ser do gestor a responsabilidade de comprovar a boa e regular aplicação dos
recursos públicos, entenderam que as argumentações do recorrente foram incapazes de elidir as irregularidades cometidas, não
sendo possível reconhecer-lhe a boa-fé, culminando no julgamento pela irregularidade das contas (peça 57, p. 7);
c) a unidade técnica lembra que os recursos do projeto se originaram do Fundo Fiduciário da Floresta Tropical e da
Comunidade Europeia, repassados ao CNPT no âmbito de Acordo de Doação firmado entre o Brasil e o Banco Mundial, sendo
que as despesas foram consideradas irregulares, por não atenderem as prerrogativas do ajuste. O recorrente discorda desse
posicionamento (peça 57, p. 7);
d) existem dúvidas quanto à aplicabilidade de alguns procedimentos relativos à utilização dos recursos financeiros
repassados pelo BIRD (Banco Mundial), tendo em vista a necessidade de procedimento específico, muitas vezes apresentado
pela própria instituição e divergentes da legislação nacional, a exemplo da Lei 8.666/1993. Isso deveria ser levado em
consideração na análise da defesa, ao arguir que houve interpretação errônea pelos ex-gestores e por outros servidores, quando
da aplicação das normas internas (peça 57, p. 7-8);
e) as despesas foram realizadas para fins de execução das ações pertinentes ao Projeto, o que a comissão responsável pela
Tomada de Contas tenta desvirtuar. As dificuldades encontradas na região e as peculiaridades do caso deveriam ser consideradas
na análise do caso, o que não ocorreu, restando por dificultar a aplicabilidade de determinados procedimentos com vistas a evitar
prejuízo maior pela não execução do projeto (peça 57, p. 7-8);
f) o recorrente não pode ser responsabilizado pelo alegado emprego irregular de recursos públicos. Para responsabilização
do agente, deve ser analisada a vontade subjacente na conduta, sob pena de configurar responsabilidade objetiva, a qual existe
apenas em casos excepcionais e expressamente previstos em lei (peça 57, p. 8);
g) como se trata de responsabilidade subjetiva, não se pode deixar de indagar se houve dolo ou culpa do agente (peça 57,
p. 8);
h) trata-se de ato anômalo, que jamais se identificou na conduta do recorrente, não tendo havido dolo que fundamentasse
a responsabilidade do agente, merecendo reforma a deliberação recorrida (peça 57, p. 8).
Análise
6.2. O recorrente não logrou êxito em afastar as irregularidades que lhe são imputadas. Os gestores que derem causa a
prejuízos na administração de recursos doados de organismos internacionais respondem pelos danos ao erário assumidos pela
União junto às entidades parceiras.
6.3. No caso, cabe lembrar que as irregularidades em debate estão vinculadas ao Projeto Reservas Extrativistas (Resex II
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- PNUD BRA 99/020), descrito no Relatório de Auditoria-SFC/CGU/PR 160394/2004, nos seguintes termos (peça 1, p. 8):
‘O RESEX II é executado pelo Centro Nacional de Desenvolvimento Sustentado das Populações Tradicionais (CNPT)
do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), com a cooperação técnica do Programa
das Nações Unidas para o Desenvolvimento, por intermédio do projeto PNUD/BRA/99/020. Além da execução via PNUD, o
Projeto repassa recursos para as associações de produtores extrativistas das reservas, por meio de contratos de gestão firmados
entre o Banco Brasil S/A e as reservas.’
6.4. Os recursos destinados ao projeto se originaram do Fundo Fiduciário da Floresta Tropical e da Comunidade Europeia,
repassados ao Centro Nacional de Desenvolvimento Sustentado das Populações Tradicionais (CNPT), no âmbito de Acordo de
Doação firmado entre o Brasil e o Banco Mundial.
6.5. De outra sorte, não se pode olvidar que os recursos oriundos de contratos de doação de organismos internacionais,
ainda que condicionais, passam a integrar o orçamento e o patrimônio da União, como receita pública, nos termos do artigo 3º
da Lei 4.320/1964, in verbis:
‘Art. 3º A Lei de Orçamentos compreenderá todas as receitas, inclusive as de operações de crédito autorizadas em lei.’
6.6. Destaque-se que a concepção estabelecida para a natureza pública desses ingressos é ampla, ao considerar como de
propriedade estatal todos os recebimentos ou entradas de dinheiro. Nesse sentido, cite-se importante doutrina de James
Giacomoni (Orçamento Público. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 139-140):
‘De acordo com Hugh Dalton, os recursos públicos podem ser definidos lato sensu ou stricto sensu. No primeiro caso em sentido amplo - estão todos os recebimentos ou entradas de dinheiro; no segundo caso - em sentido estrito - os recursos
recebidos sem reservas ou redução no ativo e que não serão devolvidos. Considerada a disposição da Lei 4.320/64, a expressão
receita é empregada no sentido genérico - amplo - de entrada ou ingresso, com algumas poucas exceções.’
6.7. Por certo, a gestão de recursos oriundos de organismos internacionais tem regulamentação diferenciada, como afirma
o recorrente e tem reconhecido esta Corte em diversos julgados, a exemplo do Acórdão 1.866/2015-TCU-Plenário, relatado pelo
Ministro José Múcio Monteiro:
‘ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, com fundamento no art. 1º,
inciso XVII, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso V, e 264, inciso VI, do Regimento Interno do TCU e ante as razões
expostas pelo Relator, em:
9.1. conhecer da presente consulta;
9.2. responder ao consulente, que:
9.2.1. o art. 42, § 5º, da Lei 8.666/1993 possibilita a realização de licitação com recursos provenientes de financiamento
ou doação oriundos de agência oficial de cooperação estrangeira ou instituição financeira multilateral de que o Brasil seja parte,
que obedeça às condições previstas em acordos, protocolos, convenções ou tratados internacionais aprovados pelo Congresso
Nacional, bem como as normas e procedimentos daquelas entidades, inclusive quanto ao critério de seleção da proposta mais
vantajosa para a Administração, a exemplo dos procedimentos descritos no subitem 2.21 das Diretrizes de Aquisições do Banco
Mundial, consoante redação constante da versão de janeiro de 2011; e
9.2.2. atendidos todos os pressupostos previstos no art. 42, § 5º, da Lei 8.666/1993 para que possam ser admitidas as
condições previstas pelas entidades ali mencionadas quanto ao critério de seleção da proposta mais vantajosa para a
Administração Pública Federal, o § 4º do art. 42 da mesma lei poderá ter sua aplicação afastada, caso seja incompatível com as
regras estabelecidas por essas entidades, exceto se tais regras implicarem em inobservância de princípios da Constituição Federal
brasileira relativos a licitações públicas;
(…)’
6.8. Esse ponto, entretanto, não é relevante para o deslinde da presente controvérsia. No caso, as irregularidades que
restaram constatadas em auditoria da Controladoria-Geral da União culminaram em prejuízo aos cofres públicos federais, tendo
o Ibama que devolver parcela do contrato assumido com o Banco Mundial, em razão das despesas glosadas, como relatado no
Memo/DIGET 149/2005, datado de 10/3/2005 (peça 2, p. 134-138):
‘Informo a Vossa Senhoria a necessidade de empenhar recursos, em caráter prioritário, a favor do Banco Mundial, no
montante de R$ 85.500,00 (oitenta e cinco mil e quinhentos reais), para pagamento da primeira parcela do compromisso
assumido pela Autarquia com aquela Instituição.
2. O valor acima refere-se as despesas glosadas no Projeto Reservas Extrativistas - RESEX FASE II, por não atenderem
as prerrogativas do Acordo de Doação, firmado entre a República Federativa do Brasil e o Banco Mundial, com recursos
provenientes do Fundo Fiduciário da Floresta Tropical e da Comunidade Europeia.’
6.9. Logo, não se trata apenas de discussão acerca da administração de recursos externos, os quais, ainda assim, quando
doados, passam a integrar o patrimônio nacional, mas sim de responsabilização por efetivos prejuízos ao erário decorrentes do
descumprimento de acordo de doação.
6.10. Além disso, nota-se que a glosa das despesas realizadas não tem relação significativa com parâmetros normativos
da Administração Pública ou de regras dos organismos internacionais, mas sim com a impossibilidade de se comprovar se os
gastos foram efetivamente realizados ou são condizentes com o ajuste. Nessa linha, cabe transcrever, uma vez mais, os fatos
irregulares em relação aos quais Atanagildo de Deus Matos foi ouvido (peça 11):
a) execução de serviços com valores pagos em desacordo com o projeto referentes às despesas com material de consumo
e expediente, combustível, ajuda de custo, transporte, material de limpeza, manutenção de veículos/barcos, para a realização de
Assembleia/Mobilização dos moradores da Resex Alto Juruá/AC (valores originais dos débitos: R$ 4.320,00, em 9/4/2002, e
R$ 7.500,00, em 15/4/2002);
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b) ausência de comprovação da quantidade de pessoas no consumo de 1.603 quilos de carne (valor original do débito:
R$ 5.707,50, em 9/4/2002);
c) despesas realizadas sem indicação da quantidade de serviços prestados como pedreiro na manutenção e conserto de
banheiros de escolas do Centro de Formação da Resex (valor original do débito: R$ 5.621,28, em 13/2/2002);
d) pagamento indevido de compensação de trabalho (valor original do débito: R$ 13.070,00, em 12/9/2002);
e) prestação de serviços eventuais e ausência de especificação dos trabalhos realizados (valor original do débito:
R$ 2.000,00, em 6/5/2002);
f) contratação de colaborador eventual para desenvolver atividade já prevista em contrato de pessoal da equipe base (valor
original do débito: R$ 3.000,00, em 11/7/2002); e
g) despesa indevida, de R$ 30.971,45, realizada com participação na 10ª Feira Internacional de Artesanato em Curitiba/PR
(valor original do débito: R$ 30.971,45, em 1/5/2002).
6.11. Observe-se que os fatos apontados não se referem ao formato de contratações ou a regras e princípios licitatórios,
mas sim à execução de serviços, comprovação de quantidades, pagamentos indevidos, vícios insanáveis na especificação dos
gastos, dentre outros.
6.12. Nessa linha, cumpre ressaltar que a jurisprudência pacífica nesta Corte de Contas atribui ao responsável o dever de
prestar contas da integralidade das verbas federais por ele administradas. Cabe ao gestor o ônus da prova da boa e regular
aplicação desses recursos, por meio de documentação consistente.
6.13. Tal entendimento encontra fundamento na própria Constituição Federal, artigo 70, parágrafo único, que dispõe que
‘prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre
dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza
pecuniária’, e no artigo 93 do Decreto-lei 200/1967, segundo o qual, ‘quem quer que utilize dinheiros públicos terá de justificar
seu bom e regular emprego na conformidade das leis, regulamentos e normas emanadas das autoridades competentes’.
6.14. Nesse sentido são os Acórdãos 6.553/2016-TCU-Primeira Câmara, relator Ministro Walton Alencar Rodrigues;
3.587/2017-TCU-Segunda Câmara, relator Ministro Aroldo Cedraz; e 2.610/2016-TCU-Plenário, relator Ministro Bruno Dantas.
6.15. Logo, caberia ao responsável explicar, por meio de documentação pertinente, por exemplo, o consumo de mais de
1,5 tonelada de carne, serviços sem especificação e os diversos pagamentos indevidos, não tendo a parte se desincumbido desse
mister seja nas alegações de defesa ou na peça recursal ora em debate.
6.16. O recorrente não apresenta, na peça recursal, qualquer argumento, de forma especificada, que afaste as
irregularidades a ele imputadas, restringindo-se a afirmar que as despesas foram realizadas na execução de ações pertinentes ao
projeto ou apontar dificuldades regionais, afirmações genéricas sem substância para o afastamento do mérito do acórdão
recorrido.
6.17. Não se consegue perceber, por exemplo, em que medida especificidades formais da administração de recursos
externos ou dificuldades regionais auxiliariam na comprovação da quantidade do consumo de carnes ou especificação de
serviços, além de, por óbvio, excessos dessa natureza não poderem ter relação com qualquer ajuste assinado pela Administração
Pública, mesmo relativos a recursos externos. No presente caso, a questão formal não interfere na resolução da controvérsia.
6.18. De outra sorte, ao contrário do afirmado na peça recursal, Atanagildo de Deus Matos era Diretor do Projeto BRA
99/020 - Chefe do Centro Nacional das Populações Tradicionais, durante o período de abril a dezembro de 2002 (peça 2, p. 194),
portanto, responsável pela gestão dos recursos federais questionados nos autos, sendo que a conduta omissiva do agente na
comprovação dos gastos atrai para ele a responsabilidade de recomposição do dano ao erário.
6.19. Conforme pacífica jurisprudência desta Casa, não há necessidade de caracterização de dolo para atribuição de
responsabilidade por dano causado ao erário. Nesse tipo de situação, a configuração de conduta culposa é suficiente para a
imputação de responsabilidade (Acórdão 3.398/2007-TCU-Primeira Câmara, relatado pelo Ministro Ubiratan Aguiar).
6.20. Por fim, a alegação de hipossuficiência financeira não impede a imputação de débito ou aplicação de multa a
responsável, sendo, contudo, possível o parcelamento das dívidas em razão de situação econômica desfavorável do devedor
(Acórdão 670/2017-TCU-Segunda Câmara, relatado pela Ministra Ana Arraes).
CONCLUSÃO
7. Das análises anteriores, conclui-se que:
a) as ações de ressarcimento movidas pelo Estado contra os agentes causadores de danos ao erário são imprescritíveis;
b) a ausência de notificação do responsável na fase interna do processo de tomada de contas especial não implica vício,
porquanto a fase interna constitui procedimento inquisitório de coleta de provas, assemelhado ao inquérito policial, e a fase
externa, que se inicia com a autuação do processo no TCU, é que garante o direito à ampla defesa e ao contraditório;
c) os gestores que derem causa a prejuízos na administração de recursos doados de organismos internacionais respondem
pelos danos ao erário assumidos pela União junto às entidades parceiras;
d) cabe ao gestor o ônus da prova da boa e regular aplicação desses recursos, por meio de documentação consistente;
e) não há necessidade de caracterização de dolo para atribuição de responsabilidade por dano causado ao erário. Nesse
tipo de situação, a configuração de conduta culposa é suficiente para a imputação de responsabilidade; e
f) a alegação de hipossuficiência financeira não impede a imputação de débito ou aplicação de multa a responsável, sendo,
contudo, possível o parcelamento das dívidas em razão de situação econômica desfavorável do devedor.
7.1. Assim, os argumentos e provas apresentados pelo recorrente não têm o condão de modificar a deliberação recorrida,
impondo-se o desprovimento do recurso, de forma a manter o julgado em seus exatos.
7.2. Por fim, em que pese não haja autorização legal para redução dos valores devidos, como pede o recorrente, a
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Lei Orgânica do Tribunal autoriza o parcelamento das dívidas, caso solicitado pela parte. Não há, portanto, óbice para autorização
de pagamento parcelado dos valores devidos.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
8. Diante do exposto, com fundamento nos artigos 32, inciso I; e 33, da Lei 8.443/1992, submetem-se os autos à
consideração superior, com posterior encaminhamento ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União e ao Gabinete
do Relator, propondo:
a) conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento;
b) autorizar, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1º e 2º do Regimento Interno,
o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes
acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o
Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das
demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do
débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de
qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2º do art. 217 do Regimento Interno
deste Tribunal; e
c) comunicar a deliberação que vier a ser proferida por esta Corte ao recorrente, Procurador-Chefe da Procuradoria da
República no Distrito Federal e aos demais interessados.”
É o Relatório.
VOTO
Cuida-se de recurso de reconsideração interposto por Atanagildo de Deus Matos, na condição de Chefe do Centro
Nacional das Populações Tradicionais do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(CNPT/Ibama) à época dos fatos, contra o Acórdão 13.753/2018-TCU-Primeira Câmara (relator Ministro Walton Alencar
Rodrigues).
2. No que interessa ao recorrente, aludida decisão imputou-lhe débito em razão da impugnação parcial de despesas
custeadas com recursos públicos federais no âmbito do Projeto PNUD BRA 99/020 – Projeto Reservas Extrativistas – RESEX
II, que teve por objeto “o desenvolvimento de ações estruturantes de gestão ambiental na Amazônia, no âmbito do Subprograma
de Política de Recursos Humanos (SPRN)”.
3. Nesta oportunidade, o responsável alega, em síntese, que:
a) não teve oportunidade de se defender na fase interna da TCE junto ao Ibama;
b) as irregularidades remontam ao ano de 2002, enquanto o ofício citatório data de 2015, de forma que incidiria a
prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário por esta Corte;
c) não teriam sido comprovadas as irregularidades descritas nos autos, logo não poderia ser responsabilizado, já que: o
Ibama não conseguiu comprovar a alegada irregularidade administrativa; haveria dúvidas e especificidades sobre os
procedimentos a serem adotados na aplicação de recursos no âmbito de projetos de organismos internacionais; as despesas teriam
guardado pertinência com o objeto pactuado; e não haveria dolo em sua conduta; e
d) haveria necessidade de redução dos valores imputados por estarem muito acima da realidade econômica do recorrente,
ou, alternativamente, lhe seja deferido parcelamento.
4. Após examinar as razões recursais, a Secretaria de Recursos (Serur) concluiu que não foram trazidos elementos
suficientes para alterar a deliberação recorrida, razão pela qual, com a concordância do Ministério Público junto ao TCU, propõe
o conhecimento e o não provimento do apelo recursal.
5. Preliminarmente, ratifico o despacho exarado no sentido de que o presente recurso merece ser conhecido, porquanto
preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992.
6. Quanto ao mérito, concordo com a análise empreendida pela Serur, transcrita no relatório precedente, a qual enfrentou
e afastou com propriedade cada um dos argumentos apresentados pelo recorrente, razão pela qual incorporo seus fundamentos
às minhas razões de decidir.
7. No essencial, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o débito imputado aos responsáveis pela gestão
de recursos públicos federais é imprescritível, ex vi da Súmula-TCU 282, editada na esteira do entendimento vigente no Supremo
Tribunal Federal sobre o tema (v.g. MS 26.210-DF):
“As ações de ressarcimento movidas pelo Estado contra os agentes causadores de danos ao erário são imprescritíveis.”
8. Registro que, com relação à multa, a prescrição da pretensão punitiva constou da decisão recorrida.
9. Outrossim, ao contrário do alegado, foi oportunizada a defesa na fase interna da TCE (peças 1, p. 10, 16, 24 e 32),
cujas comunicações foram encaminhadas ao endereço do recorrente registrado no Sistema CPF da Receita Federal do Brasil.
10. Ainda que não tivesse sido enviada a comunicação, a ausência de notificação do responsável na fase interna do
processo de tomada de contas especial não implica vício, porquanto etapa inquisitória, de coleta de provas, assemelhada ao
inquérito policial. É na fase externa, que se inicia com a autuação do processo no TCU, que se garante o direito à ampla defesa
e ao contraditório (v.g. Acórdão 653/2017-TCU-Segunda Câmara, relator Ministro Augusto Nardes).
11. Com relação à legislação aplicável à espécie, bem anotou a Serur que as irregularidades não derivam do formato de
contratações ou de infração a regras e princípios licitatórios, mas sim da irregular execução de serviços, não comprovação de
quantidades, pagamentos indevidos, vícios insanáveis na especificação dos gastos, dentre outros.
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12. Ademais, conforme pacífica jurisprudência desta Casa, não há necessidade de caracterização de dolo para atribuição
de responsabilidade por dano causado ao erário. Nessa situação, a configuração de conduta culposa é suficiente para a imputação
de responsabilidade (v.g. Acórdãos 2.367/2015-TCU-Plenário, 1.952/2011-TCU-Segunda Câmara e 5.297/2013-TCU-Primeira
Câmara).
13. Por sua vez, a alegação de hipossuficiência financeira não impede a imputação de débito ou aplicação de multa ao
responsável, sendo, contudo, possível o parcelamento das dívidas em razão de situação econômica desfavorável do devedor
(Acórdão 670/2017-TCU-Segunda Câmara, relatado pela Ministra Ana Arraes).
14. Feitas as principais ponderações, tenho que as demais alegações recursais foram suficientemente analisadas pela
Serur, logo, por dever de síntese e objetividade processuais, remeto à instrução reproduzida no relatório que compõe esta decisão.
15. Sendo assim, ante a ausência de elementos capazes de alterar o juízo anteriormente formulado, não é possível reformar
o julgado, como pretende o recorrente.
16. Feitas essas considerações, entendo que o presente recurso deve ser conhecido e rejeitado, mantendo-se inalterada a
deliberação ora combatida.
17. Ante o exposto, voto por que o Tribunal adote o Acórdão que ora submeto à deliberação deste Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 474/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 025.723/2013-8.
2. Grupo I – Classe de Assunto: I – Recurso de Reconsideração (Tomada de Contas Especial)
3. Responsáveis/Recorrente:
3.1. Responsáveis: Atanagildo de Deus Matos (062.596.692-91); Oscar Heriberto Pardiñas Borreani (355.699.806-87)
3.2. Recorrente: Atanagildo de Deus Matos (062.596.692-91).
4. Entidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).
5. Relator: Ministro Bruno Dantas
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente
(SecexAmbiental).
8. Representação legal: Vlaviana Brandão Lucas (18.007/OAB-DF) e outros, representando Atanagildo de Deus Matos.
9. Acórdão:

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto
por Atanagildo de Deus Matos, na qualidade de Chefe do Centro Nacional das Populações Tradicionais
(CNPT/Ibama) à época dos fatos, contra o Acórdão 13.753/2018-TCU-Primeira Câmara, que lhe imputou
débito em razão da impugnação de despesas referentes à gestão de recursos federais no âmbito do Projeto
PNUD BRA 99/020 - Projeto Reservas Extrativistas - RESEX II,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara,
diante das razões expostas pelo Relator, em:
9.1. com fundamento no arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao
presente recurso de reconsideração;
9.2. autorizar, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1º e 2º do
Regimento Interno, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida
monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do
recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de
trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo
incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito,
na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do
recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2º
do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal;
9.3. dar ciência deste acordão aos responsáveis e à Procuradoria da República no Distrito Federal.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0474-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
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13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler, Bruno Dantas (Relator) e Vital do
Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.

GRUPO I – CLASSE V – Primeira Câmara
TC 027.221/2019-9
Natureza: Aposentadoria
Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região/DF e TO
Interessado: Raimundo Belarmino de Carvalho (092.956.071-04)
Representação legal: não há
SUMÁRIO: APOSENTADORIA. VANTAGEM DENOMINADA “OPÇÃO”. PROVENTOS SUPERIORES À
REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO CONTIDA NA EMENDA
CONSTITUCIONAL 20/1998. ILEGALIDADE DO ATO. DETERMINAÇÕES. CIÊNCIA.

RELATÓRIO
Cuidam os autos de aposentadoria instituída no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região/DF e TO. Em
análise do feito, a Secretaria de Fiscalização de Pessoal elaborou o acervo instrutivo que compõe a peça 4 dos autos, que adoto
como parte integrante do relatório por retratar as principais ocorrências havidas nos presentes autos:
“EXAME TÉCNICO
3. A aposentadoria se deu na modalidade voluntária, com proventos integrais, calculados com base na última remuneração
do cargo em que se deu a aposentadoria, com fundamento no art. 3º da Emenda Constitucional 47/2005.
4. De acordo com o as informações do ato concessório, verifica-se que o interessado implementou os requisitos para se
aposentar, visto que possuía idade, tempo de contribuição, de serviço público, de carreira e de cargo requeridos pelo fundamento
concessório.
5. Ao submeter o ato a críticas automatizadas, detectou-se a concessão da vantagem de opção que trata o art. 2º da Lei
8.911/1994 (c/c art. 18, da Lei 11.416/2006), e a vantagem de quintos/décimos, transformada em Vantagem Pessoal
Nominalmente Identificada - VPNI, pelo artigo 62-A da Lei 8.112/1990.
6. Sobre essas vantagens detectadas nas críticas automáticas, passaremos a discorrer abaixo.
ID da crítica: 3384
Texto pendência: Houve o registro de pelo menos uma rubrica com ‘Denominação para análise pelo TCU =
Vantagem de caráter pessoal – incorporação de opção de função.
7. A possibilidade de carrear para a aposentadoria as vantagens da comissão ou função gratificada adveio com a Lei
1.711/1952, que assim estabelecia em seu art. 180:
‘Art. 180. O funcionário que contar mais de 35 anos de serviço público será aposentado:
a) com as vantagens da comissão ou função gratificada em cujo exercício se achar, desde que o exercício abranja, sem
interrupção, os cinco anos anteriores;
b) com idênticas vantagens, desde que o exercício do cargo em comissão ou da função gratificada tenha compreendido
um período de dez anos, consecutivos ou não, mesmo que, ao aposentar-se, o funcionário já esteja fora daquele exercício’.
8. Tal previsão também estava no art. 193 da Lei 8.112/1990:
‘Art. 193. O servidor que tiver exercido função de direção, chefia, assessoramento, assistência ou cargo em comissão,
por período de 5 (cinco) anos consecutivos, ou 10 (dez) anos interpolados, poderá aposentar-se com a gratificação da função
ou remuneração do cargo em comissão, de maior valor, desde que exercido por um período mínimo de 2 (dois) anos.
§ 1° Quando o exercício da função ou cargo em comissão de maior valor não corresponder ao período de 2 (dois) anos,
será incorporada a gratificação ou remuneração da função ou cargo em comissão imediatamente inferior dentre os exercidos.
§ 2° A aplicação do disposto neste artigo exclui as vantagens previstas no art. 192, bem como a incorporação de que
trata o art. 62, ressalvado o direito de opção’.
9. Esse regramento vigorou até o dia 18 de janeiro de 1995, quando foi editado a Medida Provisória 831 que, depois de
diversas reedições, foi convertida na Lei 9.527/1997.
10. A Lei 9.624/1998 também tratou de disciplinar a data limite para a concessão da vantagem do art. 193 da Lei
8.112/1990:
‘Art. 7º É assegurado o direito à vantagem de que trata a art. 193 da Lei nº 8.112, de 1990, aos servidores que, até 19
de janeiro de 1995, tenham completado todos os requisitos para obtenção de aposentadoria dentro das normas até então
vigentes.
Parágrafo único. A aplicação do disposto no caput exclui a incorporação a que se referia o art. 62 e as vantagens
previstas no art. 192 da Lei nº 8.112, de 1990’.
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11. Já a possibilidade de carrear para a aposentadoria a vantagem de ‘opção’ adveio com a edição da Lei 8.911/1994,
que assim estabelecia:
‘Art. 2º É facultado ao servidor investido em cargo em comissão ou função de direção, chefia e assessoramento, previstos
nesta Lei, optar pela remuneração correspondente ao vencimento de seu cargo efetivo, acrescido de cinqüenta e cinco por cento
do vencimento fixado para o cargo em comissão, ou das funções de direção, chefia e assessoramento e da gratificação de
atividade pelo desempenho de função, e mais a representação mensal.
Parágrafo único. O servidor investido em função gratificada (FG) ou de representação (GR), ou assemelhadas,
constantes do Anexo desta Lei, perceberá o valor do vencimento do cargo efetivo, acrescido da remuneração da função para a
qual foi designado.
...........
Art. 11. A vantagem de que trata esta Lei integra os proventos de aposentadoria e pensões.
12. Assim, ao analisar o tema, no âmbito do Acórdão 2.076/2005 – Plenário (Ministro Revisor Valmir Campelo), este
Tribunal fixou entendimento de que seria assegurado na aposentadoria a vantagem decorrente da opção, prevista no art. 2º da
Lei nº 8.911/94, aos servidores que, até a data de 18 de janeiro de 1995, tenham satisfeito os pressupostos temporais estabelecidos
no art. 193 da Lei 8.112/90, ainda que sem os requisitos para aposentação em qualquer modalidade.
13. Tal Acórdão foi proferido em sede de Embargos de Declaração opostos ao Acórdão 589/2009 – Plenário (MinistroRelator Augusto Sherman) que, por sua vez, foi oriundo de Recurso de Reexame contra a Decisão 844/2001 – Plenário (MinistroRelator Walton Alencar Rodrigues).
14. Ao proferir tal entendimento no Acórdão 2.076/2005, este Tribunal baseou-se no conteúdo das Leis 8.112/1990,
8.911/1994 e 9.624/1998.
15. Todavia, após a publicação da Emenda Constitucional 20/1998, que inseriu o parágrafo segundo no art. 40 da
Constituição Federal, tal entendimento deixou de produzir efeitos:
‘Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de
15/12/98)
....................
§ 2º Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do
respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da
pensão’. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
16. Isso porque, a partir desse comando constitucional, foi estabelecido um limitador a ser observado por ocasião da
concessão de aposentadorias e pensões por morte, qual seja, a remuneração do servidor no cargo efetivo. Assim, nenhum servidor
poderá, por ocasião de sua aposentadoria, ter proventos superiores que a remuneração do seu cargo efetivo na atividade.
17. Portanto, o alcance do entendimento exposto no Acórdão 2.076/2005 – TCU – Plenário se limita até o dia 16/12/1998,
haja vista que, a incorporação da vantagem de opção aos proventos de aposentadoria ou pensões acarreta descumprimento do
art. 40, § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
18. Sobre o tema (art. 40, § 2º, da Constituição Federal), segue abaixo decisão do Supremo Tribunal Federal no âmbito
do Agravo Regimental 721.354/MG, cuja relatora foi a Ministra Ellen Gracie:
‘Revisão de pensão por morte. Cumulação: previdenciária e acidentária. (...) O quantum da pensão por morte, nos
termos do art. 40, § 2º, § 7º e § 8º, não pode extrapolar a totalidade dos vencimentos da remuneração do servidor à época do
seu falecimento’.
[AI 721.354 AgR, rel. min. Ellen Gracie, j. 14-12-2010, 2ª T, DJE de 9-2-2011.]
19. Percebe-se que o comando do art. 40, § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional
20/1998, foi editado exatamente para dar efetividade ao sistema contributivo e solidário da Previdência Social, haja vista que o
servidor jamais poderia efetivar contribuição social de valor que não seria incorporado aos proventos de inatividade.
20. A incorporação aos proventos de aposentadoria ou pensão de qualquer vantagem (no caso concreto a vantagem de
opção), sem a respectiva contribuição previdenciária na ativa, contraria os princípios da solidariedade, da contributividade e do
equilíbrio financeiro e atuarial, todos insculpidos no caput do art. 40 da Constituição Federal.
21. Em virtude da instituição do princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, uma nova fase da Previdência Social foi
inaugurada, trazendo a necessidade de uma legislação que considere a necessidade de sustentabilidade financeira do sistema e
que permita a concessão de benefícios com uma estreita relação com os valores contribuídos.
22. O princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, assim, se constitui como um princípio que busca o equilíbrio das
contas da previdência social, sob o aspecto financeiro e atuarial, global e individual. É um princípio que busca garantir a
manutenção do sistema previdenciário, fazendo com que os benefícios devidos por lei sejam satisfeitos no presente e no futuro.
Utilizando, para isso, técnicas financeiras e atuariais que considerem fatores como a variação demográfica da população, volume
de contribuições e de benefícios em manutenção, períodos de contribuição de manutenção de benefícios, além de diversos outros
fatores que devam ser considerados para que haja esse equilíbrio.
23. O princípio foi inserido no texto da Lei Maior como mandamento a ser perseguido pelo legislador ordinário ou
interprete da norma e acompanhado de perto pelo organizador da Previdência Social. Não se trata de abstração especulativa ou
construção doutrinária; é comando dispositivo invocável quando das medidas que atentem contra sua determinação. Se ignorado
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pelo administrador ou legislador ordinário, vale dizer, pelo aplicador da regra previdenciária, a providência tomada reveste-se
da classificação jurídica de inconstitucionalidade, sobrevindo os consectários inerentes.
24. A respeito do tema, segue abaixo entendimentos do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o tema:
‘O princípio da solidariedade se presta a universalizar o âmbito de potenciais contribuintes, mitigando a referibilidade
que é própria das contribuições. Não se presta o referido postulado a legitimar distorções na base de cálculo das contribuições,
as quais, no intuito desmedido de arrecadar, acarretam o desvirtuamento da natureza retributiva que deve marcar os regimes
de previdência’.
[ARE 669.573 AgR, rel. min. Roberto Barroso, j. 4-8-2015, 1ª T, DJE de 26-8-2015.]
‘O sistema público de previdência social é fundamentado no princípio da solidariedade (art. 3º, I, da CB/1988),
contribuindo os ativos para financiar os benefícios pagos aos inativos. Se todos, inclusive inativos e pensionistas, estão sujeitos
ao pagamento das contribuições, bem como aos aumentos de suas alíquotas, seria flagrante a afronta ao princípio da isonomia
se o legislador distinguisse, entre os beneficiários, alguns mais e outros menos privilegiados, eis que todos contribuem, conforme
as mesmas regras, para financiar o sistema. Se as alterações na legislação sobre custeio atingem a todos, indiscriminadamente,
já que as contribuições previdenciárias têm natureza tributária, não há que se estabelecer discriminação entre os beneficiários,
sob pena de violação do princípio constitucional da isonomia’.
[RE 450.855 AgR, rel. min. Eros Grau, j. 23-8-2005, 1ª T, DJ de 9-12-2005.]
‘Impossibilidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias. A jurisprudência
do STF firmou-se no sentido de que somente as parcelas que podem ser incorporadas à remuneração do servidor para fins de
aposentadoria podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária’.
[AI 710.361 AgR, rel. min. Cármen Lúcia, j. 7-4-2009, 1ª T, DJE de 8-5-2009.]
= AI 712.880 AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 26-5-2009, 1ª T, DJE de 11-9-2009
25. Percebe-se que é entendimento pacífico do STF de que somente as parcelas que podem ser incorporadas à
remuneração do servidor para fins de aposentadoria podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária.
26. Com base nessa jurisprudência do STF, esta Unidade Técnica entende que a recíproca também é verdadeira, ou seja,
somente as parcelas que sofrem a incidência da contribuição previdenciária na atividade podem ser incorporadas à
remuneração do servidor para fins de aposentadoria e pensões.
27. Esta Corte de Contas já se pronunciou sobre essa matéria. O item 9.2.1. do Acórdão 1.286/2008-TCU-Plenário, relator:
Ministro Marcos Bemquerer, esclarece que:
‘9.2.1. no regime contributivo previdenciário constitucional é vedado ao servidor público carrear para os proventos da
aposentadoria ou para a pensão por ele instituída parcela da remuneração sobre a qual não incidiu desconto previdenciário’;
28. Além disso, entende-se que está claro no voto do Ministro Benjamin Zymler, proferido no Acórdão 2.000/2017TCU-Plenário, de que é necessária a contribuição previdenciária, na ativa, de qualquer parcela que seja incorporável aos
proventos de aposentadorias e pensões.
29. Assim, entende-se que não se alinha ao atual comando constitucional a incorporação aos proventos de aposentadorias
e pensões de determinada parcela que não haja incidência de contribuição previdenciária na ativa, como é o caso da vantagem
de ‘opção’ aqui tratada que sequer é paga aos servidores em atividade.
30. Corroborando com o comando constitucional, no âmbito do Acórdão 1.599/2019 – TCU – Plenário (Ministro-Relator
Benjamin Zymler), este Tribunal fixou entendimento de que era ‘vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da
Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão (‘opção’), aos servidores que
implementaram os requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou
o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria’.
31. Diante disso, por se tratar de vantagem que proporciona um acréscimo aos proventos de aposentadoria em relação à
última remuneração contributiva da atividade, é indevida a incorporação da vantagem que trata o art. 193 da Lei 8.112/1990,
inclusive o pagamento parcial da função comissionada (‘opção’) aos servidores que implementaram os requisitos de
aposentadoria após 16/12/1998, em face do disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela
Emenda Constitucional 20/1998.
ID da crítica: 3383
Texto pendência: Houve o registro de pelo menos uma rubrica com ‘Denominação para análise pelo TCU =
Vantagem de caráter pessoal - Incorporação de quintos/décimos de função.
32. Sobre a vantagem de quintos, a jurisprudência deste Tribunal consubstanciada na Decisão 925/1999-Plenário
(Ministro-Relator Walton Alencar) e Acórdãos 731/2003-Plenário e 732/2003-Plenário (ambos de Relatoria do Ministro
Guilherme Palmeira), que se alinha à decisão do Supremo Tribunal Federal - STF no âmbito do Recurso Extraordinário
638.115/CE (Relator Ministro Gilmar Mendes), admite a incorporação ou atualização da vantagem de quintos, transformada em
Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI pelo art. 62-A da Lei 8.112/1990, somente até o dia 8/4/1998, conforme
previsto no art. 3º da Lei 9.624/1998.
33. Ademais, nos termos do Acórdão 5.455/2018 - 2ª Câmara (Ministro-Relator José Mucio Monteiro), eventual tempo
residual existente em 10/11/1997, não empregado para a concessão de quintos, pode ser utilizado para incorporação de apenas
um décimo, nos termos do art. 5º da Lei 9.624/1998, com termo final, a qualquer tempo, na data em que o servidor completar o
interstício de doze meses, de acordo com a sistemática definida na redação original do art. 3º da Lei 8.911/1994, com posterior
transformação em VPNI.
34. Passa-se, a partir desse momento, à análise do ato em destaque:
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34.1. Não há irregularidades no que se refere à vantagem de ‘quintos’, haja vista que os períodos discriminados de
exercício de função comissionada se limitaram à data de 8/4/1998 e a incorporação encontra-se em consonância com a
jurisprudência deste Tribunal.
34.2. Sobre a vantagem de ‘opção’, entende-se que sua concessão foi indevida, visto que proporcionou um acréscimo aos
proventos de aposentadoria em relação a última remuneração contributiva da atividade, resultando em descumprimento do
disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
35. Nada obstante, deve-se dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, nos termos do
Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal.
36. Por fim, vale destacar que o aludido ato deu entrada neste Tribunal há menos de cinco anos, não sendo aplicável,
portanto, o procedimento de contraditório e ampla defesa determinado pelo Acórdão 587/2011-TCU-Plenário.
CONCLUSÃO
37. A abrangência e a profundidade das verificações levadas a efeito fundamentam convicção de que o ato de
aposentadoria deve ser apreciado pela ilegalidade, em razão de conter o pagamento da vantagem de opção que trata o art. 2º da
Lei 8.911/1994 (c/c art. 18, da Lei 11.416/2006), o que proporcionou um acréscimo aos proventos de aposentadoria em relação
a última remuneração contributiva da atividade, resultando em descumprimento do disposto no art. 40, caput e § 2º, da
Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
38. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1 o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei
8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, propõe-se:
a) considerar ilegal e negar o registro do ato constante do presente processo.
b) dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da
Súmula de Jurisprudência do TCU;
c) determinar à Unidade Jurisdicionada que:
c.1) abstenha de realizar pagamentos para o ato ora apreciado pela ilegalidade, no prazo 15 (quinze) dias, contados a partir
da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art.
262, caput, do Regimento Interno do TCU;
c.2) emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias, após corrigida a falha
que ensejou na ilegalidade do ato;
c.3) comunique o interessado do teor desta decisão, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição
de eventuais recursos não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os
recursos não sejam providos;
c.4) no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que o
interessado está ciente do julgamento deste Tribunal.”

2. O Ministério Público de Contas, representado nos autos pelo Procurador Júlio Marcelo de Oliveira,
manifestou-se de acordo com o encaminhamento sugerido pela Sefip (peça 6).
É o relatório.
VOTO
Cuidam os autos de aposentadoria instituída no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região/DF e TO em
favor de Raimundo Belarmino de Carvalho.
2. Preliminarmente, consigno que o ato em exame deu entrada no TCU há menos de cinco anos, circunstância que
dispensa o procedimento prévio de uso das garantias da ampla defesa e do contraditório, nos termos da orientação fixada mediante
o Acórdão 587/2011-TCU-Plenário, em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
3. No mérito, a secretaria especializada sugere a ilegalidade e negativa de registro da presente concessão, por identificar
que ela contempla a parcela denominada “opção”, em desacordo com a legislação de regência. A proposta contou com a anuência
do Ministério Púbico de Contas.
4. De pronto, verifico que o encaminhamento sugerido pela secretaria especializada tem por base amplo e convincente
arrazoado que merece acolhimento, razão pela qual adoto aqui, como razões de decidir, os fundamentos ali sustentados, sem
prejuízo de tecer as seguintes considerações.
5. Em relação à incorporação de vantagem decorrente do exercício de cargo ou função comissionada, convém destacar o
seguinte artigo da Lei 8.112/1990:
“Art. 193. O servidor que tiver exercido função de direção, chefia, assessoramento, assistência ou cargo em comissão,
por período de 5 (cinco) anos consecutivos, ou 10 (dez) anos interpolados, poderá aposentar-se com a gratificação da função ou
remuneração do cargo em comissão, de maior valor, desde que exercido por um período mínimo de 2 (dois) anos.
§ 1° Quando o exercício da função ou cargo em comissão de maior valor não corresponder ao período de 2 (dois) anos,
será incorporada a gratificação ou remuneração da função ou cargo em comissão imediatamente inferior dentre os exercidos.
§ 2° A aplicação do disposto neste artigo exclui as vantagens previstas no art. 192, bem como a incorporação de que trata
o art. 62, ressalvado o direito de opção.”
6. Referido dispositivo foi revogado com a edição da MP 831, publicada em 18/1/1995 e convertida na Lei 9.527/1997.
7. O sobredito regramento foi objeto de novo disciplinamento com o advento da Lei 9.624/1998, nos seguintes termos:
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“Art. 7º É assegurado o direito à vantagem de que trata a art. 193 da Lei nº 8.112, de 1990, aos servidores que, até 19 de
janeiro de 1995, tenham completado todos os requisitos para obtenção de aposentadoria dentro das normas até então vigentes.
Parágrafo único. A aplicação do disposto no caput exclui a incorporação a que se referia o art. 62 e as vantagens previstas
no art. 192 da Lei nº 8.112, de 1990”.
8. Sobre a parcela denominada “opção”, impõe-se destacar o disposto na Lei 8.911/1994:
“Art. 2º É facultado ao servidor investido em cargo em comissão ou função de direção, chefia e assessoramento, previstos
nesta Lei, optar pela remuneração correspondente ao vencimento de seu cargo efetivo, acrescido de cinqüenta e cinco por cento
do vencimento fixado para o cargo em comissão, ou das funções de direção, chefia e assessoramento e da gratificação de atividade
pelo desempenho de função, e mais a representação mensal. Parágrafo único. O servidor investido em função gratificada (FG)
ou de representação (GR), ou assemelhadas, constantes do Anexo desta Lei, perceberá o valor do vencimento do cargo efetivo,
acrescido da remuneração da função para a qual foi designado.
(...)
Art. 11. A vantagem de que trata esta Lei integra os proventos de aposentadoria e pensões.”
9. Diante do sobredito arcabouço normativo, a questão relativa à incorporação da “opção” aos proventos foi objeto de
amplas discussões no âmbito do Acórdão 2.076/2005-TCU-Plenário, ocasião em que foi assegurada a incorporação da vantagem
aos proventos de aposentadoria dos servidores que, até a data de 18/1/1995, tivessem satisfeito os pressupostos temporais
estabelecidos no art. 193 da Lei 8.112/1990, ainda que sem os requisitos para aposentação em qualquer modalidade.
10.
Ocorre que a consignação da “opção” merece ser avaliada à luz da impossibilidade de que os proventos de
aposentadoria ou pensão excedam a remuneração do servidor no cargo efetivo, conforme estabelece o art. 40, § 2º, da
Constituição Federal, com redação dada pela EC 20/1998:
“Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de
15/12/98)
(...)
§ 2º Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do
respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão”.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)”
11. Nesse cenário, a questão atinente à “opção” foi objeto de esclarecimento por ocasião do Acórdão 1.599/2019-TCUPlenário, que fixou o seguinte entendimento:
“9.4. firmar entendimento de que é vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive
o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão (‘opção’), aos servidores que implementaram os requisitos de
aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou o valor dos proventos à
remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria.”
12.
No caso em exame, o interessado implementou os requisitos para aposentadoria após a publicação da EC
20/1998, circunstância que a atrai a disciplina do art. 40, § 2º, da CF/1988, e impede que lhe seja consignada a vantagem “opção”,
por acarretar proventos em valor superior à remuneração do cargo efetivo, circunstância que impõe a chancela de ilegalidade à
concessão, com negativa de registro, sem prejuízo da dispensa de devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, nos
termos do enunciado 106 da súmula da jurisprudência do TCU.
Em face do exposto, voto por que o Tribunal adote a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 475/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 027.221/2019-9.
2. Grupo I – Classe de Assunto V – Aposentadoria.
3. Interessado: Raimundo Belarmino de Carvalho (092.956.071-04).
4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região/DF e TO.
5. Relator: Ministro Bruno Dantas.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia aposentadoria instituída no âmbito do Tribunal Regional
do Trabalho da 10ª Região/DF e TO,
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, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1º, inciso V,
39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, e ainda com o art. 260, § 1º, 261, caput e § 1º, e 262, caput e § 2º, do Regimento Interno
do TCU, em:
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9.1. considerar ilegal a aposentadoria de Raimundo Belarmino de Carvalho (092.956.071-04), negando o registro ao ato
correspondente;
9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (enunciado 106 da súmula da
jurisprudência predominante do TCU);
9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região/DF e TO que:
9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal, sob pena de
responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo ato, livre das irregularidades apontadas, a
ser submetido à apreciação do TCU no prazo de 30 (trinta) dias;
9.3.2. no prazo de 15 (quinze) dias, dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado cujo ato ora é considerado
ilegal, esclarecendo-lhe que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recurso não o exime da devolução dos valores
percebidos indevidamente após a notificação sobre o presente acórdão, em caso de não provimento do recurso porventura
impetrado;
9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, informe ao TCU as medidas adotadas, sem prejuízo de encaminhar comprovante sobre
a data em que o interessado tomou conhecimento do contido no item anterior;
9.4. dar ciência deste acórdão ao Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região/DF e TO.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0475-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler, Bruno Dantas (Relator) e Vital do
Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.

GRUPO I – CLASSE V – Primeira Câmara
TC 027.251/2019-5
Natureza: Aposentadoria
Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região/SC
Interessado: Orlando da Silva Filho (459.956.649-72)
Representação legal: não há
SUMÁRIO: APOSENTADORIA. VANTAGEM DENOMINADA “OPÇÃO”. PROVENTOS SUPERIORES À
REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO CONTIDA NA EMENDA
CONSTITUCIONAL 20/1998. ILEGALIDADE DO ATO. DETERMINAÇÕES. CIÊNCIA.

RELATÓRIO
Cuidam os autos de aposentadoria instituída no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região/SC. Em análise
do feito, a Secretaria de Fiscalização de Pessoal elaborou o acervo instrutivo que compõe a peça 4 dos autos, que adoto como
parte integrante do relatório por retratar as principais ocorrências havidas nos presentes autos:
“EXAME TÉCNICO
3. A aposentadoria se deu na modalidade voluntária, com proventos integrais, calculados com base na última remuneração
do cargo em que se deu a aposentadoria, com fundamento no art. 3º da Emenda Constitucional 47/2005.
4. De acordo com o as informações do ato concessório, verifica-se que o interessado implementou os requisitos para se
aposentar, visto que possuía idade, tempo de contribuição, de serviço público, de carreira e de cargo requeridos pelo fundamento
concessório.
5. Ao submeter o ato a críticas automatizadas, detectou-se a concessão da vantagem de opção que trata o art. 2º da Lei
8.911/1994 (c/c art. 18, da Lei 11.416/2006), e a vantagem de quintos/décimos, transformada em Vantagem Pessoal
Nominalmente Identificada - VPNI, pelo artigo 62-A da Lei 8.112/1990.
6. Sobre essas vantagens detectadas nas críticas automáticas, passaremos a discorrer abaixo.
ID da crítica: 3384
Texto pendência: Houve o registro de pelo menos uma rubrica com ‘Denominação para análise pelo TCU =
Vantagem de caráter pessoal – incorporação de opção de função.
7. A possibilidade de carrear para a aposentadoria as vantagens da comissão ou função gratificada adveio com a Lei
1.711/1952, que assim estabelecia em seu art. 180:
‘Art. 180. O funcionário que contar mais de 35 anos de serviço público será aposentado:
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a) com as vantagens da comissão ou função gratificada em cujo exercício se achar, desde que o exercício abranja, sem
interrupção, os cinco anos anteriores;
b) com idênticas vantagens, desde que o exercício do cargo em comissão ou da função gratificada tenha compreendido
um período de dez anos, consecutivos ou não, mesmo que, ao aposentar-se, o funcionário já esteja fora daquele exercício’.
8. Tal previsão também estava no art. 193 da Lei 8.112/1990:
‘Art. 193. O servidor que tiver exercido função de direção, chefia, assessoramento, assistência ou cargo em comissão,
por período de 5 (cinco) anos consecutivos, ou 10 (dez) anos interpolados, poderá aposentar-se com a gratificação da função
ou remuneração do cargo em comissão, de maior valor, desde que exercido por um período mínimo de 2 (dois) anos.
§ 1° Quando o exercício da função ou cargo em comissão de maior valor não corresponder ao período de 2 (dois) anos,
será incorporada a gratificação ou remuneração da função ou cargo em comissão imediatamente inferior dentre os exercidos.
§ 2° A aplicação do disposto neste artigo exclui as vantagens previstas no art. 192, bem como a incorporação de que
trata o art. 62, ressalvado o direito de opção’.
9. Esse regramento vigorou até o dia 18 de janeiro de 1995, quando foi editado a Medida Provisória 831 que, depois de
diversas reedições, foi convertida na Lei 9.527/1997.
10. A Lei 9.624/1998 também tratou de disciplinar a data limite para a concessão da vantagem do art. 193 da Lei
8.112/1990:
‘Art. 7º É assegurado o direito à vantagem de que trata a art. 193 da Lei nº 8.112, de 1990, aos servidores que, até 19
de janeiro de 1995, tenham completado todos os requisitos para obtenção de aposentadoria dentro das normas até então
vigentes.
Parágrafo único. A aplicação do disposto no caput exclui a incorporação a que se referia o art. 62 e as vantagens
previstas no art. 192 da Lei nº 8.112, de 1990’.
11. Já a possibilidade de carrear para a aposentadoria a vantagem de ‘opção’ adveio com a edição da Lei 8.911/1994,
que assim estabelecia:
‘Art. 2º É facultado ao servidor investido em cargo em comissão ou função de direção, chefia e assessoramento, previstos
nesta Lei, optar pela remuneração correspondente ao vencimento de seu cargo efetivo, acrescido de cinqüenta e cinco por cento
do vencimento fixado para o cargo em comissão, ou das funções de direção, chefia e assessoramento e da gratificação de
atividade pelo desempenho de função, e mais a representação mensal.
Parágrafo único. O servidor investido em função gratificada (FG) ou de representação (GR), ou assemelhadas,
constantes do Anexo desta Lei, perceberá o valor do vencimento do cargo efetivo, acrescido da remuneração da função para a
qual foi designado.
...........
Art. 11. A vantagem de que trata esta Lei integra os proventos de aposentadoria e pensões.
12. Assim, ao analisar o tema, no âmbito do Acórdão 2.076/2005 – Plenário (Ministro Revisor Valmir Campelo), este
Tribunal fixou entendimento de que seria assegurado na aposentadoria a vantagem decorrente da opção, prevista no art. 2º da
Lei nº 8.911/94, aos servidores que, até a data de 18 de janeiro de 1995, tenham satisfeito os pressupostos temporais estabelecidos
no art. 193 da Lei 8.112/90, ainda que sem os requisitos para aposentação em qualquer modalidade.
13. Tal Acórdão foi proferido em sede de Embargos de Declaração opostos ao Acórdão 589/2009 – Plenário (MinistroRelator Augusto Sherman) que, por sua vez, foi oriundo de Recurso de Reexame contra a Decisão 844/2001 – Plenário (MinistroRelator Walton Alencar Rodrigues).
14. Ao proferir tal entendimento no Acórdão 2.076/2005, este Tribunal baseou-se no conteúdo das Leis 8.112/1990,
8.911/1994 e 9.624/1998.
15. Todavia, após a publicação da Emenda Constitucional 20/1998, que inseriu o parágrafo segundo no art. 40 da
Constituição Federal, tal entendimento deixou de produzir efeitos:
‘Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de
15/12/98)
....................
§ 2º Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do
respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da
pensão’. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
16. Isso porque, a partir desse comando constitucional, foi estabelecido um limitador a ser observado por ocasião da
concessão de aposentadorias e pensões por morte, qual seja, a remuneração do servidor no cargo efetivo. Assim, nenhum servidor
poderá, por ocasião de sua aposentadoria, ter proventos superiores que a remuneração do seu cargo efetivo na atividade.
17. Portanto, o alcance do entendimento exposto no Acórdão 2.076/2005 – TCU – Plenário se limita até o dia 16/12/1998,
haja vista que, a incorporação da vantagem de opção aos proventos de aposentadoria ou pensões acarreta descumprimento do
art. 40, § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
18. Sobre o tema (art. 40, § 2º, da Constituição Federal), segue abaixo decisão do Supremo Tribunal Federal no âmbito
do Agravo Regimental 721.354/MG, cuja relatora foi a Ministra Ellen Gracie:
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‘Revisão de pensão por morte. Cumulação: previdenciária e acidentária. (...) O quantum da pensão por morte, nos
termos do art. 40, § 2º, § 7º e § 8º, não pode extrapolar a totalidade dos vencimentos da remuneração do servidor à época do
seu falecimento’.
[AI 721.354 AgR, rel. min. Ellen Gracie, j. 14-12-2010, 2ª T, DJE de 9-2-2011.]
19. Percebe-se que o comando do art. 40, § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional
20/1998, foi editado exatamente para dar efetividade ao sistema contributivo e solidário da Previdência Social, haja vista que o
servidor jamais poderia efetivar contribuição social de valor que não seria incorporado aos proventos de inatividade.
20. A incorporação aos proventos de aposentadoria ou pensão de qualquer vantagem (no caso concreto a vantagem de
opção), sem a respectiva contribuição previdenciária na ativa, contraria os princípios da solidariedade, da contributividade e do
equilíbrio financeiro e atuarial, todos insculpidos no caput do art. 40 da Constituição Federal.
21. Em virtude da instituição do princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, uma nova fase da Previdência Social foi
inaugurada, trazendo a necessidade de uma legislação que considere a necessidade de sustentabilidade financeira do sistema e
que permita a concessão de benefícios com uma estreita relação com os valores contribuídos.
22. O princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, assim, se constitui como um princípio que busca o equilíbrio das
contas da previdência social, sob o aspecto financeiro e atuarial, global e individual. É um princípio que busca garantir a
manutenção do sistema previdenciário, fazendo com que os benefícios devidos por lei sejam satisfeitos no presente e no futuro.
Utilizando, para isso, técnicas financeiras e atuariais que considerem fatores como a variação demográfica da população, volume
de contribuições e de benefícios em manutenção, períodos de contribuição de manutenção de benefícios, além de diversos outros
fatores que devam ser considerados para que haja esse equilíbrio.
23. O princípio foi inserido no texto da Lei Maior como mandamento a ser perseguido pelo legislador ordinário ou
interprete da norma e acompanhado de perto pelo organizador da Previdência Social. Não se trata de abstração especulativa ou
construção doutrinária; é comando dispositivo invocável quando das medidas que atentem contra sua determinação. Se ignorado
pelo administrador ou legislador ordinário, vale dizer, pelo aplicador da regra previdenciária, a providência tomada reveste-se
da classificação jurídica de inconstitucionalidade, sobrevindo os consectários inerentes.
24. A respeito do tema, segue abaixo entendimentos do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o tema:
‘O princípio da solidariedade se presta a universalizar o âmbito de potenciais contribuintes, mitigando a referibilidade
que é própria das contribuições. Não se presta o referido postulado a legitimar distorções na base de cálculo das contribuições,
as quais, no intuito desmedido de arrecadar, acarretam o desvirtuamento da natureza retributiva que deve marcar os regimes
de previdência’.
[ARE 669.573 AgR, rel. min. Roberto Barroso, j. 4-8-2015, 1ª T, DJE de 26-8-2015.]
‘O sistema público de previdência social é fundamentado no princípio da solidariedade (art. 3º, I, da CB/1988),
contribuindo os ativos para financiar os benefícios pagos aos inativos. Se todos, inclusive inativos e pensionistas, estão sujeitos
ao pagamento das contribuições, bem como aos aumentos de suas alíquotas, seria flagrante a afronta ao princípio da isonomia
se o legislador distinguisse, entre os beneficiários, alguns mais e outros menos privilegiados, eis que todos contribuem, conforme
as mesmas regras, para financiar o sistema. Se as alterações na legislação sobre custeio atingem a todos, indiscriminadamente,
já que as contribuições previdenciárias têm natureza tributária, não há que se estabelecer discriminação entre os beneficiários,
sob pena de violação do princípio constitucional da isonomia’.
[RE 450.855 AgR, rel. min. Eros Grau, j. 23-8-2005, 1ª T, DJ de 9-12-2005.]
‘Impossibilidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias. A jurisprudência
do STF firmou-se no sentido de que somente as parcelas que podem ser incorporadas à remuneração do servidor para fins de
aposentadoria podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária’.
[AI 710.361 AgR, rel. min. Cármen Lúcia, j. 7-4-2009, 1ª T, DJE de 8-5-2009.]
= AI 712.880 AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 26-5-2009, 1ª T, DJE de 11-9-2009
25. Percebe-se que é entendimento pacífico do STF de que somente as parcelas que podem ser incorporadas à
remuneração do servidor para fins de aposentadoria podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária.
26. Com base nessa jurisprudência do STF, esta Unidade Técnica entende que a recíproca também é verdadeira, ou seja,
somente as parcelas que sofrem a incidência da contribuição previdenciária na atividade podem ser incorporadas à
remuneração do servidor para fins de aposentadoria e pensões.
27. Esta Corte de Contas já se pronunciou sobre essa matéria. O item 9.2.1. do Acórdão 1.286/2008-TCU-Plenário, relator:
Ministro Marcos Bemquerer, esclarece que:
‘9.2.1. no regime contributivo previdenciário constitucional é vedado ao servidor público carrear para os proventos da
aposentadoria ou para a pensão por ele instituída parcela da remuneração sobre a qual não incidiu desconto previdenciário’;
28. Além disso, entende-se que está claro no voto do Ministro Benjamin Zymler, proferido no Acórdão 2.000/2017TCU-Plenário, de que é necessária a contribuição previdenciária, na ativa, de qualquer parcela que seja incorporável aos
proventos de aposentadorias e pensões.
29. Assim, entende-se que não se alinha ao atual comando constitucional a incorporação aos proventos de aposentadorias
e pensões de determinada parcela que não haja incidência de contribuição previdenciária na ativa, como é o caso da vantagem
de ‘opção’ aqui tratada que sequer é paga aos servidores em atividade.
30. Corroborando com o comando constitucional, no âmbito do Acórdão 1.599/2019 – TCU – Plenário (Ministro-Relator
Benjamin Zymler), este Tribunal fixou entendimento de que era ‘vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da
Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão (‘opção’), aos servidores que
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implementaram os requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou
o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria’.
31. Diante disso, por se tratar de vantagem que proporciona um acréscimo aos proventos de aposentadoria em relação à
última remuneração contributiva da atividade, é indevida a incorporação da vantagem que trata o art. 193 da Lei 8.112/1990,
inclusive o pagamento parcial da função comissionada (‘opção’) aos servidores que implementaram os requisitos de
aposentadoria após 16/12/1998, em face do disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela
Emenda Constitucional 20/1998.
ID da crítica: 3383
Texto pendência: Houve o registro de pelo menos uma rubrica com ‘Denominação para análise pelo TCU =
Vantagem de caráter pessoal - Incorporação de quintos/décimos de função.
32. Sobre a vantagem de quintos, a jurisprudência deste Tribunal consubstanciada na Decisão 925/1999-Plenário
(Ministro-Relator Walton Alencar) e Acórdãos 731/2003-Plenário e 732/2003-Plenário (ambos de Relatoria do Ministro
Guilherme Palmeira), que se alinha à decisão do Supremo Tribunal Federal - STF no âmbito do Recurso Extraordinário
638.115/CE (Relator Ministro Gilmar Mendes), admite a incorporação ou atualização da vantagem de quintos, transformada em
Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI pelo art. 62-A da Lei 8.112/1990, somente até o dia 8/4/1998, conforme
previsto no art. 3º da Lei 9.624/1998.
33. Ademais, nos termos do Acórdão 5.455/2018 - 2ª Câmara (Ministro-Relator José Mucio Monteiro), eventual tempo
residual existente em 10/11/1997, não empregado para a concessão de quintos, pode ser utilizado para incorporação de apenas
um décimo, nos termos do art. 5º da Lei 9.624/1998, com termo final, a qualquer tempo, na data em que o servidor completar o
interstício de doze meses, de acordo com a sistemática definida na redação original do art. 3º da Lei 8.911/1994, com posterior
transformação em VPNI.
34. Passa-se, a partir desse momento, à análise do ato em destaque:
34.1. Não há irregularidades no que se refere à vantagem de ‘quintos’, haja vista que os períodos discriminados de
exercício de função comissionada se limitaram à data de 8/4/1998 e a incorporação encontra-se em consonância com a
jurisprudência deste Tribunal.
34.2. Sobre a vantagem de ‘opção’, entende-se que sua concessão foi indevida, visto que proporcionou um acréscimo aos
proventos de aposentadoria em relação a última remuneração contributiva da atividade, resultando em descumprimento do
disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
35. Nada obstante, deve-se dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, nos termos do
Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal.
36. Por fim, vale destacar que o aludido ato deu entrada neste Tribunal há menos de cinco anos, não sendo aplicável,
portanto, o procedimento de contraditório e ampla defesa determinado pelo Acórdão 587/2011-TCU-Plenário.
CONCLUSÃO
37. A abrangência e a profundidade das verificações levadas a efeito fundamentam convicção de que o ato de
aposentadoria deve ser apreciado pela ilegalidade, em razão de conter o pagamento da vantagem de opção que trata o art. 2º da
Lei 8.911/1994 (c/c art. 18, da Lei 11.416/2006), o que proporcionou um acréscimo aos proventos de aposentadoria em relação
a última remuneração contributiva da atividade, resultando em descumprimento do disposto no art. 40, caput e § 2º, da
Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
38. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1 o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei
8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, propõe-se:
a) considerar ilegal e negar o registro do ato constante do presente processo.
b) dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da
Súmula de Jurisprudência do TCU;
c) determinar à Unidade Jurisdicionada que:
c.1) abstenha de realizar pagamentos para o ato ora apreciado pela ilegalidade, no prazo 15 (quinze) dias, contados a partir
da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art.
262, caput, do Regimento Interno do TCU;
c.2) emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias, após corrigida a falha
que ensejou na ilegalidade do ato;
c.3) comunique o interessado do teor desta decisão, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição
de eventuais recursos não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os
recursos não sejam providos;
c.4) no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que o
interessado está ciente do julgamento deste Tribunal.”

2. O Ministério Público de Contas, representado nos autos pelo Procurador Sergio Ricardo Costa
Caribé, manifestou-se de acordo com o encaminhamento sugerido pela Sefip, nos termos do seguinte
parecer (peça 6):
“Trata-se da apreciação, para fins de registro, do ato que concedeu aposentadoria a Orlando da Silva
Filho, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região/SC, cuja proposta de encaminhamento da

486
Tribunal de Contas da União
Secretaria das Sessões

Unidade Técnica é pela ilegalidade, em razão da inclusão de parcela de Opção sem a observância do
disposto no art. 40, § 2º, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC 20/1998.
2. Ante a constatação de que os proventos do interessado excederam a remuneração no cargo efetivo
em que se deu a aposentadoria, em razão da inclusão da parcela Opção em desacordo com a regra
estabelecida no § 2º do art. 40 da Constituição Federal e a jurisprudência firmada por este Tribunal, este
representante do Ministério Público de Contas manifesta anuência à proposta de encaminhamento alvitrada
pela unidade técnica.”
É o relatório.
VOTO
Cuidam os autos de aposentadoria instituída no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região/SC em favor
de Orlando da Silva Filho.
2. Preliminarmente, consigno que o ato em exame deu entrada no TCU há menos de cinco anos, circunstância que
dispensa o procedimento prévio de uso das garantias da ampla defesa e do contraditório, nos termos da orientação fixada mediante
o Acórdão 587/2011-TCU-Plenário, em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
3. No mérito, a secretaria especializada sugere a ilegalidade e negativa de registro da presente concessão, por identificar
que ela contempla a parcela denominada “opção” em desacordo com a legislação de regência. A proposta contou com a anuência
do Ministério Púbico de Contas.
4. De pronto, verifico que o encaminhamento sugerido pela secretaria especializada tem por base amplo e convincente
arrazoado que merece acolhimento, razão pela qual adoto aqui, como razões de decidir, os fundamentos ali sustentados, sem
prejuízo de tecer as seguintes considerações.
5. Em relação à incorporação de vantagem decorrente do exercício de cargo ou função comissionada, convém destacar o
seguinte artigo da Lei 8.112/1990:
“Art. 193. O servidor que tiver exercido função de direção, chefia, assessoramento, assistência ou cargo em comissão,
por período de 5 (cinco) anos consecutivos, ou 10 (dez) anos interpolados, poderá aposentar-se com a gratificação da função ou
remuneração do cargo em comissão, de maior valor, desde que exercido por um período mínimo de 2 (dois) anos.
§ 1° Quando o exercício da função ou cargo em comissão de maior valor não corresponder ao período de 2 (dois) anos,
será incorporada a gratificação ou remuneração da função ou cargo em comissão imediatamente inferior dentre os exercidos.
§ 2° A aplicação do disposto neste artigo exclui as vantagens previstas no art. 192, bem como a incorporação de que trata
o art. 62, ressalvado o direito de opção.”
6. Referido dispositivo foi revogado com a edição da MP 831, publicada em 18/1/1995 e convertida na Lei 9.527/1997.
7. O sobredito regramento foi objeto de novo disciplinamento com o advento da Lei 9.624/1998, nos seguintes termos:
“Art. 7º É assegurado o direito à vantagem de que trata a art. 193 da Lei nº 8.112, de 1990, aos servidores que, até 19 de
janeiro de 1995, tenham completado todos os requisitos para obtenção de aposentadoria dentro das normas até então vigentes.
Parágrafo único. A aplicação do disposto no caput exclui a incorporação a que se referia o art. 62 e as vantagens previstas
no art. 192 da Lei nº 8.112, de 1990”.
8. Sobre a parcela denominada “opção”, impõe-se destacar o disposto na Lei 8.911/1994:
“Art. 2º É facultado ao servidor investido em cargo em comissão ou função de direção, chefia e assessoramento, previstos
nesta Lei, optar pela remuneração correspondente ao vencimento de seu cargo efetivo, acrescido de cinqüenta e cinco por cento
do vencimento fixado para o cargo em comissão, ou das funções de direção, chefia e assessoramento e da gratificação de atividade
pelo desempenho de função, e mais a representação mensal. Parágrafo único. O servidor investido em função gratificada (FG)
ou de representação (GR), ou assemelhadas, constantes do Anexo desta Lei, perceberá o valor do vencimento do cargo efetivo,
acrescido da remuneração da função para a qual foi designado.
(...)
Art. 11. A vantagem de que trata esta Lei integra os proventos de aposentadoria e pensões.”
9. Diante do sobredito arcabouço normativo, a questão relativa à incorporação da “opção” aos proventos foi objeto de
amplas discussões no âmbito do Acórdão 2.076/2005-TCU-Plenário, ocasião em que foi assegurada a incorporação da vantagem
aos proventos de aposentadoria dos servidores que, até a data de 18/1/1995, tivessem satisfeito os pressupostos temporais
estabelecidos no art. 193 da Lei 8.112/1990, ainda que sem os requisitos para aposentação em qualquer modalidade.
10. Ocorre que a consignação da “opção” merece ser avaliada à luz da impossibilidade de que os proventos de
aposentadoria ou pensão excedam a remuneração do servidor no cargo efetivo, conforme estabelece o art. 40, § 2º, da
Constituição Federal, com redação dada pela EC 20/1998:
“Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de
15/12/98)
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(...)
§ 2º Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do
respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão”.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)”
11. Nesse cenário, a questão atinente à “opção” foi objeto de esclarecimento por ocasião do Acórdão 1.599/2019-TCUPlenário, que fixou o seguinte entendimento:
“9.4. firmar entendimento de que é vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive
o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão (‘opção’), aos servidores que implementaram os requisitos de
aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou o valor dos proventos à
remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria.”
12. No caso em exame, o interessado implementou os requisitos para aposentadoria após a publicação da EC 20/1998, o
que a atrai a disciplina do art. 40, § 2º, da CF/1988, e impede que lhe seja consignada a vantagem “opção”, por acarretar proventos
em valor superior à remuneração do cargo efetivo. Essa circunstância impõe a chancela de ilegalidade à concessão, com negativa
de registro, sem prejuízo da dispensa de devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, nos termos do enunciado 106
da súmula da jurisprudência do TCU.
Em face do exposto, voto por que o Tribunal adote a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 476/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 027.251/2019-5.
2. Grupo I – Classe de Assunto V – Aposentadoria.
3. Interessado: Orlando da Silva Filho (459.956.649-72).
4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região/SC.
5. Relator: Ministro Bruno Dantas.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia aposentadoria instituída no âmbito do Tribunal Regional
do Trabalho da 12ª Região/SC,
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, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1º, inciso V,
39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, e ainda com o art. 260, § 1º, 261, caput e § 1º, e 262, caput e § 2º, do Regimento Interno
do TCU, em:
9.1. considerar ilegal a aposentadoria de Orlando da Silva Filho (459.956.649-72), negando o registro ao ato
correspondente;
9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (enunciado 106 da súmula da
jurisprudência predominante do TCU);
9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região/SC que:
9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal, sob pena de
responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo ato, livre das irregularidades apontadas, a
ser submetido à apreciação do TCU no prazo de 30 (trinta) dias;
9.3.2. no prazo de 15 (quinze) dias, dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado cujo ato ora é considerado
ilegal, esclarecendo-lhe que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recurso não o exime da devolução dos valores
percebidos indevidamente após a notificação sobre o presente acórdão, em caso de não provimento do recurso porventura
impetrado;
9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, informe ao TCU as medidas adotadas, sem prejuízo de encaminhar comprovante sobre
a data em que o interessado tomou conhecimento do contido no item anterior;
9.4. dar ciência deste acórdão ao Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região/SC.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0476-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler, Bruno Dantas (Relator) e Vital do
Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.
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GRUPO I – CLASSE V – Primeira Câmara
TC 027.296/2019-9
Natureza: Aposentadoria
Órgão/Entidade: Ministério Público do Trabalho
Interessada: Maria Jose Diniz Ferreira (258.895.321-20)
Representação legal: não há
SUMÁRIO: APOSENTADORIA. VANTAGEM DENOMINADA “OPÇÃO”. PROVENTOS SUPERIORES À
REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO CONTIDA NA EMENDA
CONSTITUCIONAL 20/1998. ILEGALIDADE DO ATO. DETERMINAÇÕES. CIÊNCIA.

RELATÓRIO
Cuidam os autos de aposentadoria instituída no âmbito do Ministério Público do Trabalho. Em análise do feito, a
Secretaria de Fiscalização de Pessoal elaborou o acervo instrutivo que compõe a peça 4 dos autos, que adoto como parte
integrante do relatório por retratar as principais ocorrências havidas nos presentes autos:
‘EXAME TÉCNICO
3. A aposentadoria se deu na modalidade voluntária, com proventos integrais, calculados com base na última remuneração
do cargo em que se deu a aposentadoria, com fundamento no art. 3º da Emenda Constitucional 47/2005.
4. De acordo com o as informações do ato concessório, verifica-se que a interessada implementou os requisitos para se
aposentar, visto que possuía idade, tempo de contribuição, de serviço público, de carreira e de cargo requeridos pelo fundamento
concessório.
5. Ao submeter o ato a críticas automatizadas, detectou-se a concessão da vantagem de opção que trata o art. 2º da Lei
8.911/1994 (c/c art. 18, da Lei 13.316/2016), e a vantagem de quintos/décimos, transformada em Vantagem Pessoal
Nominalmente Identificada - VPNI, pelo artigo 62-A da Lei 8.112/1990.
6. Sobre essas vantagens detectadas nas críticas automáticas, passaremos a discorrer abaixo.
ID da crítica: 3384
Texto pendência: Houve o registro de pelo menos uma rubrica com ‘Denominação para análise pelo TCU =
Vantagem de caráter pessoal – incorporação de opção de função.
7. A possibilidade de carrear para a aposentadoria as vantagens da comissão ou função gratificada adveio com a Lei
1.711/1952, que assim estabelecia em seu art. 180:
‘Art. 180. O funcionário que contar mais de 35 anos de serviço público será aposentado:
a) com as vantagens da comissão ou função gratificada em cujo exercício se achar, desde que o exercício abranja, sem
interrupção, os cinco anos anteriores;
b) com idênticas vantagens, desde que o exercício do cargo em comissão ou da função gratificada tenha compreendido
um período de dez anos, consecutivos ou não, mesmo que, ao aposentar-se, o funcionário já esteja fora daquele exercício’.
8. Tal previsão também estava no art. 193 da Lei 8.112/1990:
‘Art. 193. O servidor que tiver exercido função de direção, chefia, assessoramento, assistência ou cargo em comissão,
por período de 5 (cinco) anos consecutivos, ou 10 (dez) anos interpolados, poderá aposentar-se com a gratificação da função
ou remuneração do cargo em comissão, de maior valor, desde que exercido por um período mínimo de 2 (dois) anos.
§ 1° Quando o exercício da função ou cargo em comissão de maior valor não corresponder ao período de 2 (dois) anos,
será incorporada a gratificação ou remuneração da função ou cargo em comissão imediatamente inferior dentre os exercidos.
§ 2° A aplicação do disposto neste artigo exclui as vantagens previstas no art. 192, bem como a incorporação de que
trata o art. 62, ressalvado o direito de opção’.
9. Esse regramento vigorou até o dia 18 de janeiro de 1995, quando foi editado a Medida Provisória 831 que, depois de
diversas reedições, foi convertida na Lei 9.527/1997.
10. A Lei 9.624/1998 também tratou de disciplinar a data limite para a concessão da vantagem do art. 193 da Lei
8.112/1990:
‘Art. 7º É assegurado o direito à vantagem de que trata a art. 193 da Lei nº 8.112, de 1990, aos servidores que, até 19
de janeiro de 1995, tenham completado todos os requisitos para obtenção de aposentadoria dentro das normas até então
vigentes.
Parágrafo único. A aplicação do disposto no caput exclui a incorporação a que se referia o art. 62 e as vantagens
previstas no art. 192 da Lei nº 8.112, de 1990’.
11. Já a possibilidade de carrear para a aposentadoria a vantagem de ‘opção’ adveio com a edição da Lei 8.911/1994, que
assim estabelecia:
‘Art. 2º É facultado ao servidor investido em cargo em comissão ou função de direção, chefia e assessoramento, previstos
nesta Lei, optar pela remuneração correspondente ao vencimento de seu cargo efetivo, acrescido de cinqüenta e cinco por cento
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do vencimento fixado para o cargo em comissão, ou das funções de direção, chefia e assessoramento e da gratificação de
atividade pelo desempenho de função, e mais a representação mensal.
Parágrafo único. O servidor investido em função gratificada (FG) ou de representação (GR), ou assemelhadas,
constantes do Anexo desta Lei, perceberá o valor do vencimento do cargo efetivo, acrescido da remuneração da função para a
qual foi designado.
...........
Art. 11. A vantagem de que trata esta Lei integra os proventos de aposentadoria e pensões.
12. Assim, ao analisar o tema, no âmbito do Acórdão 2.076/2005 – Plenário (Ministro Revisor Valmir Campelo), este
Tribunal fixou entendimento de que seria assegurado na aposentadoria a vantagem decorrente da opção, prevista no art. 2º da
Lei nº 8.911/94, aos servidores que, até a data de 18 de janeiro de 1995, tenham satisfeito os pressupostos temporais estabelecidos
no art. 193 da Lei 8.112/90, ainda que sem os requisitos para aposentação em qualquer modalidade.
13. Tal Acórdão foi proferido em sede de Embargos de Declaração opostos ao Acórdão 589/2009 – Plenário (MinistroRelator Augusto Sherman) que, por sua vez, foi oriundo de Recurso de Reexame contra a Decisão 844/2001 – Plenário (MinistroRelator Walton Alencar Rodrigues).
14. Ao proferir tal entendimento no Acórdão 2.076/2005, este Tribunal baseou-se no conteúdo das Leis 8.112/1990,
8.911/1994 e 9.624/1998.
15. Todavia, após a publicação da Emenda Constitucional 20/1998, que inseriu o parágrafo segundo no art. 40 da
Constituição Federal, tal entendimento deixou de produzir efeitos:
‘Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de
15/12/98)
....................
§ 2º Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do
respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da
pensão’. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
16. Isso porque, a partir desse comando constitucional, foi estabelecido um limitador a ser observado por ocasião da
concessão de aposentadorias e pensões por morte, qual seja, a remuneração do servidor no cargo efetivo. Assim, nenhum servidor
poderá, por ocasião de sua aposentadoria, ter proventos superiores que a remuneração do seu cargo efetivo na atividade.
17. Portanto, o alcance do entendimento exposto no Acórdão 2.076/2005 – TCU – Plenário se limita até o dia 16/12/1998,
haja vista que, a incorporação da vantagem de opção aos proventos de aposentadoria ou pensões acarreta descumprimento do
art. 40, § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
18. Sobre o tema (art. 40, § 2º, da Constituição Federal), segue abaixo decisão do Supremo Tribunal Federal no âmbito
do Agravo Regimental 721.354/MG, cuja relatora foi a Ministra Ellen Gracie:
‘Revisão de pensão por morte. Cumulação: previdenciária e acidentária. (...) O quantum da pensão por morte, nos
termos do art. 40, § 2º, § 7º e § 8º, não pode extrapolar a totalidade dos vencimentos da remuneração do servidor à época do
seu falecimento’.
[AI 721.354 AgR, rel. min. Ellen Gracie, j. 14-12-2010, 2ª T, DJE de 9-2-2011.]
19. Percebe-se que o comando do art. 40, § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional
20/1998, foi editado exatamente para dar efetividade ao sistema contributivo e solidário da Previdência Social, haja vista que o
servidor jamais poderia efetivar contribuição social de valor que não seria incorporado aos proventos de inatividade.
20. A incorporação aos proventos de aposentadoria ou pensão de qualquer vantagem (no caso concreto a vantagem de
opção), sem a respectiva contribuição previdenciária na ativa, contraria os princípios da solidariedade, da contributividade e do
equilíbrio financeiro e atuarial, todos insculpidos no caput do art. 40 da Constituição Federal.
21. Em virtude da instituição do princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, uma nova fase da Previdência Social foi
inaugurada, trazendo a necessidade de uma legislação que considere a necessidade de sustentabilidade financeira do sistema e
que permita a concessão de benefícios com uma estreita relação com os valores contribuídos.
22. O princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, assim, se constitui como um princípio que busca o equilíbrio das contas
da previdência social, sob o aspecto financeiro e atuarial, global e individual. É um princípio que busca garantir a manutenção
do sistema previdenciário, fazendo com que os benefícios devidos por lei sejam satisfeitos no presente e no futuro. Utilizando,
para isso, técnicas financeiras e atuariais que considerem fatores como a variação demográfica da população, volume de
contribuições e de benefícios em manutenção, períodos de contribuição de manutenção de benefícios, além de diversos outros
fatores que devam ser considerados para que haja esse equilíbrio.
23. O princípio foi inserido no texto da Lei Maior como mandamento a ser perseguido pelo legislador ordinário ou
interprete da norma e acompanhado de perto pelo organizador da Previdência Social. Não se trata de abstração especulativa ou
construção doutrinária; é comando dispositivo invocável quando das medidas que atentem contra sua determinação. Se ignorado
pelo administrador ou legislador ordinário, vale dizer, pelo aplicador da regra previdenciária, a providência tomada reveste-se
da classificação jurídica de inconstitucionalidade, sobrevindo os consectários inerentes.
24. A respeito do tema, segue abaixo entendimentos do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o tema:
‘O princípio da solidariedade se presta a universalizar o âmbito de potenciais contribuintes, mitigando a referibilidade
que é própria das contribuições. Não se presta o referido postulado a legitimar distorções na base de cálculo das contribuições,
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as quais, no intuito desmedido de arrecadar, acarretam o desvirtuamento da natureza retributiva que deve marcar os regimes
de previdência’.
[ARE 669.573 AgR, rel. min. Roberto Barroso, j. 4-8-2015, 1ª T, DJE de 26-8-2015.]
‘O sistema público de previdência social é fundamentado no princípio da solidariedade (art. 3º, I, da CB/1988),
contribuindo os ativos para financiar os benefícios pagos aos inativos. Se todos, inclusive inativos e pensionistas, estão sujeitos
ao pagamento das contribuições, bem como aos aumentos de suas alíquotas, seria flagrante a afronta ao princípio da isonomia
se o legislador distinguisse, entre os beneficiários, alguns mais e outros menos privilegiados, eis que todos contribuem, conforme
as mesmas regras, para financiar o sistema. Se as alterações na legislação sobre custeio atingem a todos, indiscriminadamente,
já que as contribuições previdenciárias têm natureza tributária, não há que se estabelecer discriminação entre os beneficiários,
sob pena de violação do princípio constitucional da isonomia’.
[RE 450.855 AgR, rel. min. Eros Grau, j. 23-8-2005, 1ª T, DJ de 9-12-2005.]
‘Impossibilidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias. A jurisprudência
do STF firmou-se no sentido de que somente as parcelas que podem ser incorporadas à remuneração do servidor para fins de
aposentadoria podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária’.
[AI 710.361 AgR, rel. min. Cármen Lúcia, j. 7-4-2009, 1ª T, DJE de 8-5-2009.]
= AI 712.880 AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 26-5-2009, 1ª T, DJE de 11-9-2009
25. Percebe-se que é entendimento pacífico do STF de que somente as parcelas que podem ser incorporadas à
remuneração do servidor para fins de aposentadoria podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária.
26. Com base nessa jurisprudência do STF, esta Unidade Técnica entende que a recíproca também é verdadeira, ou seja,
somente as parcelas que sofrem a incidência da contribuição previdenciária na atividade podem ser incorporadas à
remuneração do servidor para fins de aposentadoria e pensões.
27. Esta Corte de Contas já se pronunciou sobre essa matéria. O item 9.2.1. do Acórdão 1.286/2008-TCU-Plenário,
relator: Ministro Marcos Bemquerer, esclarece que:
‘9.2.1. no regime contributivo previdenciário constitucional é vedado ao servidor público carrear para os proventos da
aposentadoria ou para a pensão por ele instituída parcela da remuneração sobre a qual não incidiu desconto previdenciário’;
28. Além disso, entende-se que está claro no voto do Ministro Benjamin Zymler, proferido no Acórdão 2.000/2017-TCUPlenário, de que é necessária a contribuição previdenciária, na ativa, de qualquer parcela que seja incorporável aos proventos de
aposentadorias e pensões.
29. Assim, entende-se que não se alinha ao atual comando constitucional a incorporação aos proventos de aposentadorias
e pensões de determinada parcela que não haja incidência de contribuição previdenciária na ativa, como é o caso da vantagem
de ‘opção’ aqui tratada que sequer é paga aos servidores em atividade.
30. Corroborando com o comando constitucional, no âmbito do Acórdão 1.599/2019 – TCU – Plenário (Ministro-Relator
Benjamin Zymler), este Tribunal fixou entendimento de que era ‘vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da
Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão (‘opção’), aos servidores que
implementaram os requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou
o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria’.
31. Diante disso, por se tratar de vantagem que proporciona um acréscimo aos proventos de aposentadoria em relação à
última remuneração contributiva da atividade, é indevida a incorporação da vantagem que trata o art. 193 da Lei 8.112/1990,
inclusive o pagamento parcial da função comissionada (‘opção’) aos servidores que implementaram os requisitos de
aposentadoria após 16/12/1998, em face do disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela
Emenda Constitucional 20/1998.
ID da crítica: 3383
Texto pendência: Houve o registro de pelo menos uma rubrica com ‘Denominação para análise pelo TCU =
Vantagem de caráter pessoal - Incorporação de quintos/décimos de função.
32. Sobre a vantagem de quintos, a jurisprudência deste Tribunal consubstanciada na Decisão 925/1999-Plenário
(Ministro-Relator Walton Alencar) e Acórdãos 731/2003-Plenário e 732/2003-Plenário (ambos de Relatoria do Ministro
Guilherme Palmeira), que se alinha à decisão do Supremo Tribunal Federal - STF no âmbito do Recurso Extraordinário
638.115/CE (Relator Ministro Gilmar Mendes), admite a incorporação ou atualização da vantagem de quintos, transformada em
Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI pelo art. 62-A da Lei 8.112/1990, somente até o dia 8/4/1998, conforme
previsto no art. 3º da Lei 9.624/1998.
33. Ademais, nos termos do Acórdão 5.455/2018 - 2ª Câmara (Ministro-Relator José Mucio Monteiro), eventual tempo
residual existente em 10/11/1997, não empregado para a concessão de quintos, pode ser utilizado para incorporação de apenas
um décimo, nos termos do art. 5º da Lei 9.624/1998, com termo final, a qualquer tempo, na data em que o servidor completar o
interstício de doze meses, de acordo com a sistemática definida na redação original do art. 3º da Lei 8.911/1994, com posterior
transformação em VPNI.
34. Passa-se, a partir desse momento, à análise do ato em destaque:
34.1 Não há irregularidades no que se refere à vantagem de ‘quintos’, haja vista que os períodos discriminados de
exercício de função comissionada se limitaram à data de 8/4/1998 e a incorporação encontra-se em consonância com a
jurisprudência deste Tribunal.
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34.2 Sobre a vantagem de ‘opção’, entende-se que sua concessão foi indevida, visto que proporcionou um acréscimo aos
proventos de aposentadoria em relação a última remuneração contributiva da atividade, resultando em descumprimento do
disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
35. Nada obstante, deve-se dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, nos termos do
Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal.
36. Por fim, vale destacar que o aludido ato deu entrada neste Tribunal há menos de cinco anos, não sendo aplicável,
portanto, o procedimento de contraditório e ampla defesa determinado pelo Acórdão 587/2011-TCU-Plenário.
CONCLUSÃO
37. A abrangência e a profundidade das verificações levadas a efeito fundamentam convicção de que o ato de
aposentadoria deve ser apreciado pela ilegalidade, em razão de conter o pagamento da vantagem de opção que trata o art. 2º da
Lei 8.911/1994 (c/c art. 18, da Lei 13.316/2016), o que proporcionou um acréscimo aos proventos de aposentadoria em relação
a última remuneração contributiva da atividade, resultando em descumprimento do disposto no art. 40, caput e § 2º, da
Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
38. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei
8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, propõe-se:
a) considerar ilegal e negar o registro do ato constante do presente processo.
b) dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da
Súmula de Jurisprudência do TCU;
c) determinar à Unidade Jurisdicionada que:
c.1) abstenha de realizar pagamentos para o ato ora apreciado pela ilegalidade, no prazo 15 (quinze) dias, contados a partir
da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art.
262, caput, do Regimento Interno do TCU;
c.2) emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias, após corrigida a falha
que ensejou na ilegalidade do ato;
c.3) comunique a interessada do teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de
eventuais recursos não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os
recursos não sejam providos;
c.4) no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a
interessada está ciente do julgamento deste Tribunal.”

2. O Ministério Público de Contas, representado nos autos pelo Procurador Sergio Ricardo Costa
Caribé, manifestou-se de acordo com o encaminhamento sugerido pela Sefip (peça 6):
É o relatório.
VOTO
Cuidam os autos de aposentadoria instituída no âmbito do Ministério Público do Trabalho em favor de Maria Jose Diniz
Ferreira.
2. Preliminarmente, consigno que o ato em exame deu entrada no TCU há menos de cinco anos, circunstância que
dispensa o procedimento prévio de uso das garantias da ampla defesa e do contraditório, nos termos da orientação fixada mediante
o Acórdão 587/2011-TCU-Plenário, em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
3. No mérito, a secretaria especializada sugere a ilegalidade e negativa de registro da presente concessão, por identificar
que ela contempla a parcela denominada “opção” em desacordo com a legislação de regência. A proposta contou com a anuência
do Ministério Púbico de Contas.
4. De pronto, verifico que o encaminhamento sugerido pela secretaria especializada tem por base amplo e convincente
arrazoado que merece acolhimento, razão pela qual adoto aqui, como razões de decidir, os fundamentos ali sustentados, sem
prejuízo de tecer as seguintes considerações.
5. Em relação à incorporação de vantagem decorrente do exercício de cargo ou função comissionada, convém destacar o
seguinte artigo da Lei 8.112/1990:
“Art. 193. O servidor que tiver exercido função de direção, chefia, assessoramento, assistência ou cargo em comissão,
por período de 5 (cinco) anos consecutivos, ou 10 (dez) anos interpolados, poderá aposentar-se com a gratificação da função ou
remuneração do cargo em comissão, de maior valor, desde que exercido por um período mínimo de 2 (dois) anos.
§ 1° Quando o exercício da função ou cargo em comissão de maior valor não corresponder ao período de 2 (dois) anos,
será incorporada a gratificação ou remuneração da função ou cargo em comissão imediatamente inferior dentre os exercidos.
§ 2° A aplicação do disposto neste artigo exclui as vantagens previstas no art. 192, bem como a incorporação de que trata
o art. 62, ressalvado o direito de opção.”
6. Referido dispositivo foi revogado com a edição da MP 831, publicada em 18/1/1995 e convertida na Lei 9.527/1997.
7. O sobredito regramento foi objeto de novo disciplinamento com o advento da Lei 9.624/1998, nos seguintes termos:
“Art. 7º É assegurado o direito à vantagem de que trata a art. 193 da Lei nº 8.112, de 1990, aos servidores que, até 19 de
janeiro de 1995, tenham completado todos os requisitos para obtenção de aposentadoria dentro das normas até então vigentes.
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Parágrafo único. A aplicação do disposto no caput exclui a incorporação a que se referia o art. 62 e as vantagens previstas
no art. 192 da Lei nº 8.112, de 1990”.
8. Sobre a parcela denominada “opção”, impõe-se destacar o disposto na Lei 8.911/1994:
“Art. 2º É facultado ao servidor investido em cargo em comissão ou função de direção, chefia e assessoramento, previstos
nesta Lei, optar pela remuneração correspondente ao vencimento de seu cargo efetivo, acrescido de cinqüenta e cinco por cento
do vencimento fixado para o cargo em comissão, ou das funções de direção, chefia e assessoramento e da gratificação de atividade
pelo desempenho de função, e mais a representação mensal. Parágrafo único. O servidor investido em função gratificada (FG)
ou de representação (GR), ou assemelhadas, constantes do Anexo desta Lei, perceberá o valor do vencimento do cargo efetivo,
acrescido da remuneração da função para a qual foi designado.
(...)
Art. 11. A vantagem de que trata esta Lei integra os proventos de aposentadoria e pensões.”
9. Diante do sobredito arcabouço normativo, a questão relativa à incorporação da “opção” aos proventos foi objeto de
amplas discussões no âmbito do Acórdão 2.076/2005-TCU-Plenário, ocasião em que foi assegurada a incorporação da vantagem
aos proventos de aposentadoria dos servidores que, até a data de 18/1/1995, tivessem satisfeito os pressupostos temporais
estabelecidos no art. 193 da Lei 8.112/1990, ainda que sem os requisitos para aposentação em qualquer modalidade.
10. Ocorre que a consignação da “opção” merece ser avaliada à luz da impossibilidade de que os proventos de
aposentadoria ou pensão excedam a remuneração do servidor no cargo efetivo, conforme estabelece o art. 40, § 2º, da
Constituição Federal, com redação dada pela EC 20/1998:
“Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de
15/12/98)
(...)
§ 2º Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do
respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão”.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)”
11. Nesse cenário, a questão atinente à “opção” foi objeto de esclarecimento por ocasião do Acórdão 1.599/2019-TCUPlenário, que fixou o seguinte entendimento:
“9.4. firmar entendimento de que é vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive
o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão (‘opção’), aos servidores que implementaram os requisitos de
aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou o valor dos proventos à
remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria.”
12. No caso em exame, a interessada implementou os requisitos para aposentadoria após a publicação da EC 20/1998, o
que a atrai a disciplina do art. 40, § 2º, da CF/1988, e impede que lhe seja consignada a vantagem “opção”, por acarretar proventos
em valor superior à remuneração do cargo efetivo. Essa circunstância impõe a chancela de ilegalidade à concessão, com negativa
de registro, sem prejuízo da dispensa de devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, nos termos do enunciado 106
da súmula da jurisprudência do TCU.
Ante o exposto, voto por que o Tribunal adote a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 477/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 027.296/2019-9.
2. Grupo I – Classe de Assunto V – Aposentadoria.
3. Interessada: Maria Jose Diniz Ferreira (258.895.321-20).
4. Órgão/Entidade: Ministério Público do Trabalho.
5. Relator: Ministro Bruno Dantas.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia aposentadoria instituída no âmbito do Ministério Público
do Trabalho,
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, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1º, inciso V,
39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, e ainda com o art. 260, § 1º, 261, caput e § 1º, e 262, caput e § 2º, do Regimento Interno
do TCU, em:
9.1. considerar ilegal a aposentadoria de Maria Jose Diniz Ferreira (258.895.321-20), negando o registro ao ato
correspondente;
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9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (enunciado 106 da súmula da
jurisprudência predominante do TCU);
9.3. determinar ao Ministério Público do Trabalho que:
9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal, sob pena de
responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo ato, livre das irregularidades apontadas, a
ser submetido à apreciação do TCU no prazo de 30 (trinta) dias;
9.3.2. no prazo de 15 (quinze) dias, dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada cujo ato ora é considerado
ilegal, esclarecendo-lhe que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recurso não a exime da devolução dos valores
percebidos indevidamente após a notificação sobre o presente acórdão, em caso de não provimento do recurso porventura
impetrado;
9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, informe ao TCU as medidas adotadas, sem prejuízo de encaminhar comprovante sobre
a data em que a interessada tomou conhecimento do contido no item anterior;
9.4. dar ciência deste acórdão ao Ministério Público do Trabalho.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0477-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler, Bruno Dantas (Relator) e Vital do
Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.

GRUPO I – CLASSE II – Primeira Câmara
TC 027.515/2018-4
Natureza: Tomada de Contas Especial
Entidade: Município de Quiterianópolis - CE
Responsável: Francisco Vieira Costa (056.373.173-72).
Representação legal: não há.
SUMÁRIO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE
QUITERIANÓPOLIS/CE E O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. IMPUGNAÇÃO TOTAL
DE DESPESAS REALIZADAS. CITAÇÃO. REVELIA. DÉBITO.
RELATÓRIO
Por registrar as principais ocorrências havidas no andamento do processo até o momento, resumindo os fundamentos das
peças acostadas aos autos, adoto como relatório, com os ajustes necessários, a instrução da secretaria responsável pela análise
da demanda (peça 59), que contou com a anuência do corpo diretivo da unidade (peças 60-61) e do Ministério Público junto ao
TCU (peça 62):
“INTRODUÇÃO
1. Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE em
desfavor de Francisco Vieira Costa (056.373.173-72), Prefeito Municipal de Quiterianópolis/CE nas gestões 1997/2000,
2005/2008 e 2009/2012, ante a impugnação total das despesas pagas com recursos do Convênio 800.390/2006 - SIAFI 573395,
cujo objeto era ‘Conceder apoio financeiro para o desenvolvimento de ações que promovessem o aperfeiçoamento da qualidade
do ensino e melhor atendimento aos alunos da Educação Infantil’ (peça 11).
HISTÓRICO
2. O valor orçado do Convênio 800.390/2006 foi de R$ 117.495,00, sendo R$ 116.320,05 de parte do concedente e
R$ 1.714,95 de parte do convenente, tendo sido transferido o valor de R$ 116.320,05 em 7/12/2006, através da Ordem Bancária
800311 (peça 2).
3. O ajuste vigeu de 24/11/2006 até 24/11/2007, com mais 60 dias para apresentação da prestação de contas, conforme
previsto em suas Cláusulas Quarta e Nona.
4. A prestação de contas foi enviada em 28/11/2007, com a Relação dos Pagamentos Efetuados, o Demonstrativo da
Execução Financeira da Receita e Despesa, extratos bancários da conta específica e comprovante de recolhimento do saldo de
recursos, no valor de R$ 570,15, efetuado em 29/11/2007 (peças 12 a 14).
5. Após análise, foi solicitado o envio do Relatório de Cumprimento do Objeto, tendo o gestor enviado o referido
documento em 22/6/2011 e sanado a pendência, conforme atesta a Informação 1692/2011-SERAD/COAPC/DIFN/FNDE/MEC
(peças 15 a 19).
6. Entretanto, durante as tratativas de análise das contas, o FNDE tomou conhecimento do Relatório de Fiscalização
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00945, da Controladoria-Geral da União (CGU), decorrente do 23º Evento do Projeto de Fiscalização a partir de Sorteios Públicos
da CGU, realizado no período de 12/7 a 17/8/2007 naquele Município (peça 20).
7. Consoante o citado Relatório da CGU, verificou-se, quanto ao Convênio 800.390/2006 (peça 20, p. 4-18), as seguintes
irregularidades:
a) Ausência do Plano de Trabalho;
b) Ausência de aplicação financeira dos recursos, contrariando o estabelecido no § 1°, do artigo 20, da IN-STN 1, de
31/1/97, e alínea ‘d’, item II, da cláusula terceira do Convênio em apreço;
c) Ausência da devida pesquisa de preço de mercado, tendo sido verificado que a pesquisa de preço utilizada para checar
a conformidade do preço contratado com os concorrentes no mercado foi realizada com as mesmas empresas convidadas, não
atendendo, portanto, ao disposto no inc. IV, art. 43, da Lei 8.666/1993;
d) Não foi adotada a modalidade obrigatória de pregão na licitação do objeto do convênio, tendo sido realizado o Convite
0612.02/2006, no valor de R$ 37.099,85, para a aquisição de gêneros alimentícios, ou seja, bens comuns, contrariando o
estabelecido na alínea ‘b’, item II, da cláusula terceira do Convênio;
e) Houve o desempenho de atividades sem delegação de competência, tendo sido verificado que a autorização para
abertura de processo licitatório, atos de adjudicação, homologação e assinatura do termo de contrato firmado entre a
Administração e o licitante vencedor foram desempenhadas pela ordenadora de despesa da Secretaria de Educação, ao invés do
Prefeito Municipal;
f) Ausência de descrição clara do objeto licitado no edital e no contrato, não havendo informação quanto ao período,
local, comprovação de experiência como instrutor, tipo de transporte utilizado no transporte de instrutor/treinando, material e
proposta didática de realização do curso de capacitação, contrariando o disposto no inc. I, art. 40, da Lei 8.666/1993,
prejudicando o acompanhamento e a fiscalização da sua execução;
g) Ausência, no edital do Convite 0612.01/2006, de exigência de documentação relativa à qualificação técnica;
h) Ausência de orçamento detalhado das despesas envolvidas, em desacordo com o previsto nos arts. 7°, § 2°, inciso II e
40, § 2°, inciso II, da Lei 8.666/1993;
i) Realização de pagamento antecipado, sem a prévia liquidação da despesa, violando o disposto no art. 63 da Lei
4.320/1964;
j) Indício de realização de curso de capacitação com carga inferior a prevista no edital do Convite 0612.01/2006;
l) Pagamento realizado sem licitação e pesquisa de preços, por meio do cheque 850001, de 15/1/2007, no valor de
R$ 970,00, referente à prestação de serviços de cozinheiro, ressaltando-se que o mesmo era irmão do fornecedor dos gêneros
alimentícios;
m) Ausência de publicação do extrato do contrato decorrente do Convite 0612.01/2006;
n) Falta de identificação do programa e do responsável pelo recebimento, nos documentos comprobatórios das despesas,
e de informações das quantidades de instrutores e folhas de frequência dos treinandos relativos ao convênio;
o) Outras irregularidades: a Nota Fiscal 040 foi apresentada como comprovante da prestação de contas do Convênio
800.390/2006, porém parte dos pagamentos deste Convênio foi realizada com recursos do Convênio 834.070/2006, debitados
por meio dos cheques 850005 e 850010 (conta 23522-9), nos valores de R$ 3.867,00 e 23.483,28, respectivamente; este último
cheque, apesar de ser nominal à empresa Comercial Dunas, foi sacado pela empresa Alternativa Edificações e Serviços Ltda.,
alheia ao objeto em apreço (fornecimento de gêneros alimentícios).
8. A Prefeitura Municipal de Quiterianópolis/CE apresentou justificativas para tais irregularidades, mas as mesmas não
foram acatadas, tendo a CGU mantido seu posicionamento.
9. Foi proferido, também, o Parecer Pedagógico 177/COPES/CGPES/FNDE/MEC, de 12/11/2013, sugerindo que o
Município ‘apresentasse a documentação pertinente à avaliação pedagógica, qual seja, o relatório sumário, demonstrando como
foi promovida a articulação entre as abordagens de metodologia desenvolvidas no curso de capacitação e a prática pedagógica
em sala de aula, apontando os benefícios alcançados no treinamento e o resultado implementado no âmbito das unidades escolares
beneficiadas, nos termos do item 6 do Manual de Assistência Financeira 2006, constante da Resolução-CD/FNDE 7, de 28 de
março de 2006, uma vez que essa documentação é de fundamental importância para que seja efetuada a análise técnicapedagógica, de forma que sua ausência impossibilita averiguar a execução da ação planejada e o atingimento dos objetivos
propostos.’
10. Mediante o Ofício 6171/2013-COPES/CGPES/DIGAP/FNDE/MEC, recebido em 10/03/2014, foi notificado o
Município de Quiterianópolis/CE, porém o prazo concedido transcorreu sem que houvesse manifestação da entidade, sendo
emitido o Parecer Pedagógico 16/2014 COPES/CGPES/DIGAP/FNDE/MEC, de 16/1/2014, com manifestação contrária à
aprovação da prestação de contas.
11. O fundamento para a instauração desta Tomada de Contas Especial, conforme apontado na Informação
419/2014/DIESP/COAPC/CGCAP/DIFIN/FNDE-MEC (peças 23/24), foi a constatação das seguintes ocorrências, além
daquelas apontadas no Relatório de Fiscalização 00945 da Controladoria-Geral da União:
a) não aplicação dos recursos no mercado financeiro, contrariando o disposto no § 1º do art. 20 da IN-STN 01/1997;
b) ausência de notas fiscais ou outros documentos que comprovassem as despesas efetuadas, contrariando o disposto no
art. 30 da referida IN-STN 01/1997.
12. Mediante Ofícios 1.018 e 1.019/2014/DIESP/COAPC/CGCAP/DIFIN/FNDE-MEC (peças 25 e 26, p. 4), foram
notificados os Srs. Francisco Vieira Costa e o seu sucessor na Prefeitura, José Barreto Couto Neto, a recolher aos cofres públicos
os recursos recebidos por conta do Convênio 800.390/2006, no valor de R$ 116.320,05, abatendo-se o valor de R$ 570,15
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devolvido em 20/11/2007.
13. O Oficio endereçado a Francisco Vieira Costa foi devolvido, realizando-se sua notificação por meio do Edital 9, de
27/10/2014, publicado no DOU de 28/10/2014 (peça 28); entretanto, transcorrido o prazo fixado, não houve qualquer
manifestação de sua parte.
14. Por sua vez, o Município de Quiterianópolis/CE, na pessoa de José Barreto Couto Neto, encaminhou cópia de Ação
de Ressarcimento contra o ex-gestor, Francisco Vieira Costa, proposta na Vara Cível da Comarca de Quiterianópolis, solicitando,
ainda, instauração de tomada de contas especial, tendo em vista a má execução do objeto conveniado (peça 22), tendo sido
observado que ele não demonstrou se houve Representação perante o Ministério Público.
15. Foi proferido o Parecer 176/2016 DIESP/COAPC/CGCAP/DIFIN/FNDE-MEC (peça 29), sugerindo a não aprovação
da prestação de contas do Convênio 800.390/2006 e a devolução do valor de R$ 116.320,05, abatendo-se o valor de R$ 570,15
devolvido em 20/11/2007.
16. Por meio dos Ofícios 479 e 480/2016-DIESP/COPRA/CGCAP/DIFIN/FNDE-MEC, este último reenviado pelo
Ofício 687/2016-DIESP/COPRA/CGCAP/DIFIN/FNDE-MEC, recebidos em 12/5/2016 e 23/8/2016 (peças 30 e 31), o FNDE
notificou os Srs. Francisco Vieira Costa e José Barreto Couto Neto, mas, decorrido o prazo fixado, eles não se manifestaram.
17. Diante do não saneamento das irregularidades apontadas e da não devolução dos recursos, instaurou-se a Tomada de
Contas Especial. No Relatório de Tomada de Contas Especial 243/2017-DIREC/COTCE/CGCAP/DIFIN-FNDE/MEC (peça 35)
conclui-se que o prejuízo importa no valor total dos recursos repassados, imputando-se a responsabilidade a Francisco Vieira
Costa, Prefeito Municipal de Quiterianópolis/CE nas gestões 1997-2000, 2005-2008 e 2009-2012, ante as irregularidades na
comprovação da execução dos recursos repassados pelo FNDE por conta do Convênio 800.390/2006, impossibilitando atestar o
cumprimento do objeto e dos objetivos propostos.
18. O Relatório de Auditoria 375/2018 da Controladoria-Geral da União (peça 36) também chegou às mesmas conclusões.
Após serem emitidos o Certificado de Auditoria, o Parecer do Dirigente e o Pronunciamento Ministerial (peças 37 a 39), o
processo foi remetido a esse Tribunal.
19. Verifica-se que não houve o transcurso de mais de dez anos desde o fato gerador sem que tenha havido a notificação
do responsável pela autoridade administrativa federal competente (art. 6º, inciso II, c/c art. 19 da IN/TCU 71/2012, modificada
pela IN/TCU 76/2016), uma vez que os recursos foram transferidos em 7/12/2006 (peça 2) e o responsável foi notificado sobre
as
irregularidades
pela
autoridade
administrativa
competente
por
meio
do
Ofício
687/2016DIESP/COPRA/CGCAP/DIFIN/FNDE-MEC, recebido em 23/8/2016 (peças 30 e 31),
20. Verifica-se que o valor atualizado do débito apurado (sem juros) em 1/7/2017 é superior a R$ 100.000,00, na forma
estabelecida conforme os arts. 6º, inciso I, e 19, da IN-TCU 71/2012, modificada pela IN-TCU 76/2016.
21. Na última instrução (peça 42), analisando-se os documentos nos autos, concluiu-se pela necessidade de realização da
citação e audiência de Francisco Vieira Costa, nos seguintes termos:
a) realizar a citação de Francisco Vieira Costa (056.373.173-72), com fundamento nos arts. 10, § 1º, e 12, incisos I e II,
da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, incisos I e II, do RITCU, para, no prazo de quinze dias, apresentar alegações de defesa quanto
às irregularidades detalhadas a seguir, ocorridas no âmbito dos recursos oriundos do Convênio 800.390/2006 (Siafi 573395):
‘i) Irregularidades:
- Não aplicação dos recursos no mercado financeiro, contrariando o disposto no § 1º do art. 20 da IN-STN 01/1997;
- Ausência de notas fiscais ou outros documentos que comprovassem as despesas efetuadas, contrariando o disposto no
art. 30 da referida IN-STN 01/1997.
ii) Conduta: não comprovar a boa e regular aplicação dos recursos oriundos do Convênio 800.390/2006, ante a não
apresentação de documentos comprobatórios das despesas efetuadas;
iii) Dispositivos violados: Constituição Federal art. 37, caput, c/c o art. 70, parágrafo único, da IN-STN 01/1997, arts.
20, § 1º, e 30, e Resolução CD/FNDE 7, de 28/3/2006;
e/ou recolher aos cofres do FNDE as quantias abaixo indicadas, referentes às irregularidades e às condutas de que trata o
item 28, alíneas ‘i’ e ‘ii’, atualizadas monetariamente a partir das respectivas datas até o efetivo recolhimento, abatendo-se na
oportunidade as quantias eventualmente ressarcidas, na forma da legislação em vigor.
Débito: Convênio 800.390/2006
Valor (R$)
Data
116.320,05 (D)
7/12/2006
570,15 (C)
29/11/2007
Valor atualizado do débito em 28/9/2018: R$ 224.972,63’
b) informar ao responsável de que, caso venha a ser condenada pelo Tribunal, o débito ora apurado será acrescido de juros
de mora, nos termos do § 1º do art. 202 do RITCU;
c) esclarecer ao responsável, em obediência ao art. 12, § 2º, da Lei 8.443/1992, e ao art. 12, inciso VI, da Resolução TCU
170/2004, que o recolhimento tempestivo do débito somente saneará o processo caso seja reconhecida a sua boa-fé e não se
constate outra irregularidade nas contas;
d) realizar a audiência de Francisco Vieira Costa (056.373.173-72), prefeito do Município de Quiterianópolis/CE nas
gestões 1997/2000, 2005/2008 e 2009/2012, com fundamento nos arts. 10, § 1º, e 12, incisos I e III, da Lei 8.443/1992 c/c o
art. 202, incisos I e III, do RITCU, para no prazo de quinze dias, apresentar razões de justificativa quanto às irregularidades
detalhadas a seguir, apontadas no Relatório de Fiscalização 00945, da Controladoria-Geral da União - CGU, decorrente do 23º
Evento do Projeto de Fiscalização a partir de Sorteios Públicos, relativamente ao Convênio 800.390/2006 (SIAFI 573395):
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i) Irregularidades:
- Ausência do Plano de Trabalho;
- Ausência de aplicação financeira dos recursos, contrariando o estabelecido no § 1°, do artigo 20, da IN-STN 1, de
31/1/97, e alínea ‘d’, item II, da cláusula terceira do Convênio em apreço;
- Ausência da devida pesquisa de preço de mercado, tendo sido verificado que a pesquisa de preço utilizada para checar
a conformidade do preço contratado com os concorrentes no mercado foi realizada com as mesmas empresas convidadas, não
atendendo, portanto, ao disposto no inc. IV, do art. 43, da Lei 8.666/1993;
- Não adoção da modalidade obrigatória de pregão na licitação do objeto do convênio, tendo sido realizado o Convite
0612.02/2006, no valor de R$ 37.099,85, para a aquisição de gêneros alimentícios, ou seja, bens comuns, contrariando o
estabelecido na alínea ‘b’, item II, da cláusula terceira do Convênio;
- Desempenho de atividades sem delegação de competência, tendo sido verificado que a autorização para abertura de
processo licitatório, atos de adjudicação, homologação e assinatura do termo de contrato firmado entre a Administração e o
licitante vencedor foram desempenhadas pela ordenadora de despesa da Secretaria de Educação, ao invés do Prefeito Municipal;
- Ausência de descrição clara do objeto licitado no edital e no contrato, não havendo informação quanto ao período, local,
comprovação de experiência como instrutor, tipo de transporte utilizado no transporte de instrutor/treinando, material e proposta
didática de realização do curso de capacitação, contrariando o disposto no inc. I, art. 40, da Lei 8.666/1993, prejudicando o
acompanhamento e a fiscalização da sua execução;
- Ausência, no edital do Convite 0612.01/2006, de exigência de documentação relativa à qualificação técnica;
- Ausência de orçamento detalhado das despesas envolvidas, em desacordo com o previsto nos arts. 7°, § 2°, inciso II, e
40, § 2°, inciso II, da Lei 8.666/1993;
- Realização de pagamento antecipado, sem a prévia liquidação da despesa, violando o disposto no art. 63 da Lei
4.320/1964;
- Indício de realização de curso de capacitação com carga inferior a prevista no edital do Convite 0612.01/2006;
- Pagamento realizado sem licitação e pesquisa de preços, por meio do cheque 850001, de 15/1/2007, no valor de
R$ 970,00, referente à prestação de serviços de cozinheiro, ressaltando-se que o mesmo era irmão do fornecedor dos gêneros
alimentícios;
- Ausência de publicação do extrato do contrato, decorrente do Convite 0612.01/2006;
- Falta de identificação do programa e do responsável pelo recebimento, nos documentos comprobatórios das despesas, e
de informações das quantidades de instrutores e folhas de frequência dos treinandos relativos ao convênio;
- Pagamento de parte das despesas do Convênio 800.390/2006 com recursos de outro convênio (Convênio 834070/2006),
por meio dos cheques 850005 e 850010 (conta 23522-9), nos valores de R$ 3.867,00 e 23.483,28, respectivamente; tendo este
último cheque, apesar de ser nominal à empresa Comercial Dunas, sido sacado pela empresa Alternativa Edificações e Serviços
Ltda., alheia ao objeto do convênio (fornecimento de gêneros alimentícios).
ii) Conduta: cometer as irregularidades apontadas no Relatório de Fiscalização 00945/2007, da Controladoria-Geral da
União, acima descritas;
iii) Dispositivos violados: Resolução-FNDE/CD 7, de 28/3/2006, e Lei 8.666/1993;
e) esclarecer ao responsável, em obediência ao art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992, e ao art. 12, inciso VII, da Resolução TCU
170/2004, que o não atendimento à citação ou à audiência implicará revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao
processo;
f) encaminhar cópia da presente instrução ao responsável, a fim de subsidiar a apresentação de suas alegações de defesa
e/ou razões de justificativa.
22. Em cumprimento ao pronunciamento da Unidade (peça 44), por delegação do Ministro-Relator, foi efetuada a
citação/audiência de Francisco Vieira Costa:
Fi
Data de
Nome
m
do
Ofício
Recebimento do Recebedor
Observação
Prazo
do Ofício
do Ofício
para
Defesa
2090/2018TCU/Secex-TCE
(peça
45),
de
16/1/2019

-

-

Ofício
devolvido
como
‘não
procurado’, mesmo tendo sido enviado ao
endereço do responsável, conforme pesquisa
no sistema da Receita Federal (peças 46-47)

-

Ofício
devolvido
como
‘não
procurado’, mesmo tendo sido enviado ao
endereço do responsável, conforme pesquisa
no sistema da Receita Federal (peças 53-54)

-

2233
e
2234/2019TCU/Secex-TCE
(peças 49-51), de
13/5/2019

-

-

Edital
0079/2019-Sec-

-

-

Publicado no DOU de 25/6/2019

-
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TCE/SA
23. Transcorrido o prazo regimental, o responsável permaneceu silente, devendo ser considerado revel, nos termos do
art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992.
EXAME TÉCNICO
24. Preliminarmente, cumpre tecer breves considerações sobre a forma como são realizadas as comunicações processuais
no TCU. A esse respeito, destacam-se o art. 179, do Regimento Interno do TCU (Resolução 155, de 4/12/2002), e o art. 4º, inciso
III, § 1º, da Resolução TCU 170, de 30 de junho de 2004, in verbis:
‘Art. 179. A citação, a audiência ou a notificação, bem como a comunicação de diligência, far-se-ão:
I - mediante ciência da parte, efetivada por servidor designado, por meio eletrônico, fac-símile, telegrama ou qualquer
outra forma, desde que fique confirmada inequivocamente a entrega da comunicação ao destinatário;
II - mediante carta registrada, com aviso de recebimento que comprove a entrega no endereço do destinatário;
III - por edital publicado no Diário Oficial da União, quando o seu destinatário não for localizado
(…)
Art. 3º As comunicações serão dirigidas ao responsável, ou ao interessado, ou ao dirigente de órgão ou entidade, ou ao
representante legal ou ao procurador constituído nos autos, com poderes expressos no mandato para esse fim, por meio de:
I - correio eletrônico, fac-símile ou telegrama;
II - servidor designado;
III - carta registrada, com aviso de recebimento;
IV - edital publicado no Diário Oficial da União, quando o seu destinatário não for localizado, nas hipóteses em que seja
necessário o exercício de defesa’.
Art. 4º. Consideram-se entregues as comunicações:
I - efetivadas conforme disposto nos incisos I e II do artigo anterior, mediante confirmação da ciência do destinatário;
II - realizadas na forma prevista no inciso III do artigo anterior, com o retorno do aviso de recebimento, entregue
comprovadamente no endereço do destinatário;
III - na data de publicação do edital no Diário Oficial da União, quando realizadas na forma prevista no inciso IV do
artigo anterior.
§ 1º O endereço do destinatário deverá ser previamente confirmado mediante consulta aos sistemas disponíveis ao
Tribunal ou a outros meios de informação, a qual deverá ser juntada ao respectivo processo.
(…)’
25. No caso vertente, os ofícios de citação do responsável foram encaminhados ao endereço constante da base de dados
CPF da Receita Federal (peça 40) e àquele constante no cadastro de sua Carteira de Habilitação (peça 48), porém a entrega dos
ofícios nesses endereços não se consumou, tendo os mesmos sido devolvidos com a observação ‘Não procurado’ e ‘ausente’
(peças 46, 47, 53 e 54). Ademais, não há registro de endereço do responsável junto ao TSE (peça 48).
26. Dessa maneira, esgotadas as tentativas de localização do responsável, sem sucesso, promoveu-se sua citação por
edital, registrando-se ainda que, no âmbito dos TC 001.168/2016-9 e TC 011.822/2016-3, ele também foi citado por edital
27. Apesar de regularmente citado pelo Edital 79/2019-Sec-TCE/SA, publicado no DOU de 25/6/2019 (peça 57), o
responsável deixou transcorrer in albis o prazo regimental que lhe foi concedido para apresentar alegações de defesa e/ou efetuar
o recolhimento do débito, motivo pelo qual se impõe o reconhecimento da revelia do art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992.
28. Deve-se observar que, nos processos do TCU, a revelia não implica a presunção de que sejam verdadeiras todas as
imputações levantadas contra os responsáveis, diferentemente do que ocorre no processo civil, em que o não comparecimento
do réu aos autos leva à presunção da verdade dos fatos narrados pelo autor. Dessa forma, a avaliação da responsabilidade do
agente não pode prescindir da prova existente no processo ou para ela carreada.
29. Assim, independentemente da revelia, a avaliação da responsabilidade do agente nos processos desta Corte não
prescinde dos elementos existentes nos autos ou para ele carreados, uma vez que são regidos pelo princípio da verdade material
(Acórdãos 163/2015-TCU-Segunda Câmara, Relator Ministro André de Carvalho; 2.685/2015-TCU-Segunda Câmara, Relator
Ministro Raimundo Carreiro; 2.801/2015-TCU-Primeira Câmara, Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues; 4.340/2015TCU-Primeira Câmara, Relator Ministro Weder de Oliveira, e 5.537/2015-TCU-Primeira Câmara, Relator Ministro Weder de
Oliveira).
30. Entretanto, cabe destacar que, nas fases anteriores desta TCE, o responsável também não se manifestou quanto às
irregularidades que lhes foram imputadas, mantendo-se omisso, conforme registrado no Relatório de Tomada de Contas Especial
243/2017-DIREC/COTCE/CGCAP/DIFIN-FNDE/MEC (peça 35).
31. Adicionalmente, a irregularidade imputada ao responsável está claramente demonstrada nos autos, não sendo possível,
nesta fase processual, o aproveitamento de eventuais elementos em defesa de Francisco Vieira Costa.
Da análise da pretensão punitiva
32. Vale ressaltar que a jurisprudência pacífica nesta Corte é no sentido da imprescritibilidade das ações de ressarcimento
ao erário (Súmula-TCU 282). Dessa forma, identificado dano ao erário, deve-se instaurar e julgar o processo de tomada de contas
especial para responsabilizar seus agentes causadores, respeitando o direito ao contraditório e à ampla defesa, independentemente
de quando ocorreram os atos impugnados.
33. Já a pretensão punitiva do TCU, conforme Acórdão 1.441/2016-TCU-Plenário, que uniformizou a jurisprudência
acerca dessa questão, subordina-se ao prazo geral de prescrição indicado no art. 205 do Código Civil, que é de 10 anos, contado
da data de ocorrência da irregularidade sancionada, nos termos do art. 189 do Código Civil, sendo este prazo interrompido pelo
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ato que ordenar a citação, a audiência ou a oitiva do responsável. Conforme o mesmo acórdão, a ocorrência desta espécie de
prescrição será aferida, independentemente de alegação da parte, em cada processo no qual haja intenção de aplicação das sanções
previstas na Lei 8.443/1992.
34. Considerando que os atos imputados foram as irregularidades na comprovação da execução dos recursos repassados
pelo FNDE por conta do Convênio 800.390/2006, bem como aquelas apontadas no Relatório de Fiscalização 00945, da
Controladoria-Geral da União, o início da contagem do prazo prescricional deverá coincidir com a data do crédito dos recursos
na conta específica do referido Convênio, que, no presente caso, ocorreu em 11/12/2006. Sendo assim, em razão de ter
transcorrido mais de 10 anos entre esta data e a data que ordenou a citação (3/10/2018 conf. peça 44), constata-se que ocorreu a
prescrição da pretensão punitiva.
35. Em se tratando de processo em que a parte interessada não se manifestou acerca das irregularidades imputadas, não
há elementos para que se possa efetivamente aferir e reconhecer a ocorrência de boa-fé na conduta do responsável, podendo este
Tribunal, desde logo, proferir o julgamento de mérito pela irregularidade das contas, nos termos dos §§ 2º e 6º do art. 202 do
Regimento Interno do TCU (Acórdão 2.064/2011-TCU-Primeira Câmara, Relator Ministro Ubiratan Aguiar;
Acórdão 6.182/2011-TCU-Primeira Câmara, Relator Ministro-Substituto Weder de Oliveira; Acórdão 4.072/2010-TCUPrimeira Câmara, Relator Ministro Valmir Campelo; Acórdão 1.189/2009TCU-Primeira Câmara, Relator Ministro-Substituto
Marcos Bemquerer; e Acórdão 731/2008-TCU-Plenário, Relator Ministro Aroldo Cedraz).
36. Dessa forma, o responsável deve ser considerado revel, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992, devendo as
contas serem julgadas irregulares, condenando-o ao débito apurado.
CONCLUSÃO
37. A partir dos elementos constantes dos autos, foi possível verificar que Francisco Vieira Costa não comprovou a boa
e regular aplicação dos recursos oriundos do Convênio 800.390/2006, ante a não apresentação de documentos comprobatórios
das despesas efetuadas e de razões de justificativa quanto às irregularidades apontadas no Relatório de Fiscalização 00945 da
Controladoria-Geral da União, decorrente do 23º Evento do Projeto de Fiscalização a partir de Sorteios Públicos, relativamente
ao mencionado Convênio.
38. Diante da revelia do responsável e inexistindo nos autos elementos que permitam concluir pela ocorrência de boa-fé
ou de outros excludentes de culpabilidade em sua conduta, propõe-se que suas contas sejam julgadas irregulares, e que Francisco
Vieira Costa seja condenado em débito.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO:
39. Diante do exposto, submetem-se os presentes autos à consideração superior, propondo-se:
a) considerar revel, para todos os efeitos, Francisco Vieira Costa (056.373.173-72), dando-se prosseguimento ao
processo, com fundamento no art. 12, § 3º da Lei 8.443/1992;
b) julgar irregulares, nos termos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas ‘b’ e ‘c’, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23,
inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1º, inciso I, 209, I, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, as contas de Francisco
Vieira Costa (056.373.173-72), condenando-o ao pagamento da quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente e
acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a efetiva quitação do débito, abatendo-se o valor de
R$ 570,15, já ressarcido em 29/11/2007, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante o Tribunal, o
recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, nos termos do art. 23,
inciso III, alínea ‘a’, da citada Lei c/c o art. 214, inciso III, alínea ‘a’, do Regimento Interno, ante a não comprovação da boa e
regular aplicação dos recursos oriundos do Convênio 800.390/2006, ante a não apresentação de documentos comprobatórios das
despesas efetuadas:
Valor (R$)
Data
116.320,05 (D)
7/12/2006
570,15 (C)
29/11/2007
c) autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, nos termos do art. 28, inciso II, da multicitada Lei 8.443/1992,
caso não atendida a notificação;
d) autorizar também desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, do Regimento
Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida
monetariamente, os correspondentes legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para
comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar
os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora
devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que 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 deste Tribunal;
e) enviar cópia do Acórdão a ser prolatado, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentarem ao Chefe da
Procuradoria Geral da República no Estado do Ceará, nos termos do § 3º do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7º do art. 209 do
Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, informando-lhe que o inteiro teor da deliberação pode ser
consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos;
f) encaminhar cópia do Acórdão que vier a ser proferido ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE,
e ao responsável, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta,
está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá
fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.”
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É o Relatório.

VOTO
Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)
em desfavor de Francisco Vieira Costa, ex-Prefeito Municipal de Quiterianópolis/CE nas gestões 2005-2008 e 2009-2012, em
razão da impugnação total de despesas pagas com recursos do Convênio 800.390/2006 (Siafi 573.395), cujo objeto previa a
concessão de apoio financeiro para o desenvolvimento de ações que promovessem o aperfeiçoamento da qualidade do ensino e
melhor atendimento aos alunos da Educação Infantil.
15. O convênio foi firmado no valor de R$ 117.495,00, sendo R$ 116.320,05 à conta do FNDE e R$ 1.714,95 a título de
contrapartida da entidade convenente. Os recursos federais foram liberados por meio da ordem bancária 2006OB800311, de
7/12/2006, creditada na conta específica do convênio em 11/12/2006 (peças 2 e 13, p. 7).
16. Na fase interna da TCE, o órgão concedente concluiu pela impugnação total das despesas devido à ausência de notas
fiscais ou outros documentos que comprovassem as despesas efetuadas, em contrariedade ao art. 30 da Instrução NormativaSTN 1/1997, vigente à época, bem como em razão da não aplicação dos recursos no mercado financeiro, em desacordo com o §
1º do art. 20 da IN-STN 1/1997. O Controle Interno anuiu a esse posicionamento.
17. Corroboro as análises empreendidas pela unidade instrutora, as quais contaram com a anuência do Ministério Público
junto ao TCU, razão pela qual incorporo os fundamentos apresentados às minhas razões de decidir.
18. No âmbito deste Tribunal, foram dirigidos ofícios de citação pessoal ao responsável em três ocasiões (peça 58). Por
derradeiro, o ex-gestor foi regularmente citado por meio de edital publicado no Diário Oficial da União (peça 57). O prazo
regimental, todavia, transcorreu sem que fossem apresentadas alegações de defesa ou efetuado o recolhimento do débito. Dessa
forma, deve ser considerado revel, dando-se prosseguimento ao processo, conforme estabelece o art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992.
19. Destaco que o mesmo responsável foi revel também no TC 001.168/2016-9 e no TC 011.822/2016-3, processos que
também culminaram na citação editalícia e, assim como nesta TCE, o ex-Prefeito manteve-se inerte e não compareceu aos autos.
20. Em que pese tenha sido apresentada prestação de contas do ajuste em comento, fiscalização in loco realizada pela
Controladoria-Geral da União (CGU), por ocasião do 23º Sorteio Público de Municípios, constatou as diversas irregularidades
carreadas para esta TCE, detalhadamente descritas no Relatório que precede esta decisão.
21. Considerando que as informações presentes nos autos não permitem constatar a regular aplicação dos recursos
repassados, e que, mesmo tendo sido oportunizada a defesa ao responsável, tanto perante o órgão concedente quanto no âmbito
desta Corte de Contas, ele não se desincumbiu desse ônus, não há o que se aproveitar em seu favor.
22. Dessa maneira, diante da não apresentação de defesa e da ausência de indícios de que o responsável tenha agido de
maneira diligente ou adotado quaisquer medidas para resguardar o erário, não é possível reconhecer sua boa-fé, o que autoriza o
imediato julgamento definitivo de mérito de suas contas, nos termos do art. 202, § 6º, do Regimento Interno do TCU.
23. Como único reparo, retifico a data de referência do débito para que conste 11/12/2006, data em que os recursos
federais foram creditados em favor da municipalidade (peças 2 e 13, p. 7), em vez de 7/12/2006, data em que a ordem bancária
foi emitida.
24. Nesse cenário, exsurge o dever de julgar irregulares as contas do responsável, imputando-lhe débito, com amparo no
art. 19 da Lei Orgânica do TCU, sem aplicação de multa, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva in casu.
25. Ante o exposto, voto por que o Tribunal adote o Acórdão que ora submeto à deliberação deste Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 478/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 027.515/2018-4.
2. Grupo I – Classe de Assunto: II – Tomada de Contas Especial.
3. Responsável: Francisco Vieira Costa (056.373.173-72).
4. Entidade: Município de Quiterianópolis - CE.
5. Relator: Ministro Bruno Dantas.
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:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação em desfavor de Francisco Vieira Costa, ex-Prefeito Municipal de Quiterianópolis/CE em razão
da impugnação total das despesas pagas com recursos do Convênio 800.390/2006 (Siafi 573395);
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ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões
expostas pelo Relator, em:
9.1. considerar o responsável Francisco Vieira Costa (056.373.173-72) revel para todos os efeitos, dando-se
prosseguimento ao processo, com fundamento no art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992;
9.2. com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas “b” e “c”, 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, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, julgar irregulares
as contas de Francisco Vieira Costa (056.373.173-72), condenando-o ao pagamento da quantia a seguir especificada, atualizada
monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a efetiva quitação do débito, e fixandolhe o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea “a”, da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III,
alínea “a”, do Regimento Interno do TCU:
Data de ocorrência
Valor histórico (R$)
Natureza
11/12/2006
116.320,05
Débito
29/11/2007
570,15
Crédito
9.3. autorizar desde logo a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do art. 28, inciso II, da
Lei 8.443/1992;
9.4. autorizar , se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1º e 2º, do
Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida
monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da
notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior,
para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os
juros de mora devidos no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de
comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2º do
art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal;
9.5. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Ceará, nos termos do § 3º do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c
o § 7º do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção de medidas que entender cabíveis; e
9.6. dar ciência deste acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ao responsável e ao Município de
Quiterianópolis/CE.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0478-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler, Bruno Dantas (Relator) e Vital do
Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.

GRUPO I – CLASSE V – Primeira Câmara
TC 028.142/2019-5
Natureza: Aposentadoria
Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região/DF e TO
Interessado: Walmir Dias Moreira (260.307.051-72)
Representação legal: não há
SUMÁRIO: APOSENTADORIA. VANTAGEM DENOMINADA “OPÇÃO”. PROVENTOS SUPERIORES À
REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO CONTIDA NA EMENDA
CONSTITUCIONAL 20/1998. ILEGALIDADE DO ATO. DETERMINAÇÕES. CIÊNCIA.

RELATÓRIO
Cuidam os autos de aposentadoria instituída no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região/DF e TO. Em
análise do feito, a Secretaria de Fiscalização de Pessoal elaborou o acervo instrutivo que compõe a peça 4 dos autos, que adoto
como parte integrante do relatório por retratar as principais ocorrências havidas nos presentes autos:
“EXAME TÉCNICO
3. A aposentadoria se deu na modalidade voluntária, com proventos integrais, calculados com base na última remuneração
do cargo em que se deu a aposentadoria, com fundamento no art. 3º da Emenda Constitucional 47/2005.
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4. De acordo com o as informações do ato concessório, verifica-se que o interessado implementou os requisitos para se
aposentar, visto que possuía idade, tempo de contribuição, de serviço público, de carreira e de cargo requeridos pelo fundamento
concessório.
5. Ao submeter o ato a críticas automatizadas, detectou-se a concessão da vantagem de opção que trata o art. 2º da Lei
8.911/1994 (c/c art. 18 da Lei 11.416/2006), e a vantagem de quintos/décimos, transformada em Vantagem Pessoal
Nominalmente Identificada - VPNI, pelo artigo 62-A da Lei 8.112/1990.
6. Sobre essas vantagens detectadas nas críticas automáticas, passaremos a discorrer abaixo.
ID da crítica: 3384
Texto pendência: Houve o registro de pelo menos uma rubrica com ‘Denominação para análise pelo TCU =
Vantagem de caráter pessoal – incorporação de opção de função.
7. A possibilidade de carrear para a aposentadoria as vantagens da comissão ou função gratificada adveio com a Lei
1.711/1952, que assim estabelecia em seu art. 180:
‘Art. 180. O funcionário que contar mais de 35 anos de serviço público será aposentado:
a) com as vantagens da comissão ou função gratificada em cujo exercício se achar, desde que o exercício abranja, sem
interrupção, os cinco anos anteriores;
b) com idênticas vantagens, desde que o exercício do cargo em comissão ou da função gratificada tenha compreendido
um período de dez anos, consecutivos ou não, mesmo que, ao aposentar-se, o funcionário já esteja fora daquele exercício’.
8. Tal previsão também estava no art. 193 da Lei 8.112/1990:
‘Art. 193. O servidor que tiver exercido função de direção, chefia, assessoramento, assistência ou cargo em comissão,
por período de 5 (cinco) anos consecutivos, ou 10 (dez) anos interpolados, poderá aposentar-se com a gratificação da função
ou remuneração do cargo em comissão, de maior valor, desde que exercido por um período mínimo de 2 (dois) anos.
§ 1° Quando o exercício da função ou cargo em comissão de maior valor não corresponder ao período de 2 (dois) anos,
será incorporada a gratificação ou remuneração da função ou cargo em comissão imediatamente inferior dentre os exercidos.
§ 2° A aplicação do disposto neste artigo exclui as vantagens previstas no art. 192, bem como a incorporação de que
trata o art. 62, ressalvado o direito de opção’.
9. Esse regramento vigorou até o dia 18 de janeiro de 1995, quando foi editado a Medida Provisória 831 que, depois de
diversas reedições, foi convertida na Lei 9.527/1997.
10. A Lei 9.624/1998 também tratou de disciplinar a data limite para a concessão da vantagem do art. 193 da Lei
8.112/1990:
‘Art. 7º É assegurado o direito à vantagem de que trata a art. 193 da Lei nº 8.112, de 1990, aos servidores que, até 19
de janeiro de 1995, tenham completado todos os requisitos para obtenção de aposentadoria dentro das normas até então
vigentes.
Parágrafo único. A aplicação do disposto no caput exclui a incorporação a que se referia o art. 62 e as vantagens
previstas no art. 192 da Lei nº 8.112, de 1990’.
11. Já a possibilidade de carrear para a aposentadoria a vantagem de ‘opção’ adveio com a edição da Lei 8.911/1994, que
assim estabelecia:
‘Art. 2º É facultado ao servidor investido em cargo em comissão ou função de direção, chefia e assessoramento, previstos
nesta Lei, optar pela remuneração correspondente ao vencimento de seu cargo efetivo, acrescido de cinqüenta e cinco por cento
do vencimento fixado para o cargo em comissão, ou das funções de direção, chefia e assessoramento e da gratificação de
atividade pelo desempenho de função, e mais a representação mensal.
Parágrafo único. O servidor investido em função gratificada (FG) ou de representação (GR), ou assemelhadas,
constantes do Anexo desta Lei, perceberá o valor do vencimento do cargo efetivo, acrescido da remuneração da função para a
qual foi designado.
...........
Art. 11. A vantagem de que trata esta Lei integra os proventos de aposentadoria e pensões.
12. Assim, ao analisar o tema, no âmbito do Acórdão 2.076/2005 – Plenário (Ministro Revisor Valmir Campelo), este
Tribunal fixou entendimento de que seria assegurado na aposentadoria a vantagem decorrente da opção, prevista no art. 2º da
Lei nº 8.911/94, aos servidores que, até a data de 18 de janeiro de 1995, tenham satisfeito os pressupostos temporais estabelecidos
no art. 193 da Lei 8.112/90, ainda que sem os requisitos para aposentação em qualquer modalidade.
13. Tal Acórdão foi proferido em sede de Embargos de Declaração opostos ao Acórdão 589/2009 – Plenário (MinistroRelator Augusto Sherman) que, por sua vez, foi oriundo de Recurso de Reexame contra a Decisão 844/2001 – Plenário (MinistroRelator Walton Alencar Rodrigues).
14. Ao proferir tal entendimento no Acórdão 2.076/2005, este Tribunal baseou-se no conteúdo das Leis 8.112/1990,
8.911/1994 e 9.624/1998.
15. Todavia, após a publicação da Emenda Constitucional 20/1998, que inseriu o parágrafo segundo no art. 40 da
Constituição Federal, tal entendimento deixou de produzir efeitos:
‘Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de
15/12/98)
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....................
§ 2º Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do
respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da
pensão’. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
16. Isso porque, a partir desse comando constitucional, foi estabelecido um limitador a ser observado por ocasião da
concessão de aposentadorias e pensões por morte, qual seja, a remuneração do servidor no cargo efetivo. Assim, nenhum servidor
poderá, por ocasião de sua aposentadoria, ter proventos superiores que a remuneração do seu cargo efetivo na atividade.
17. Portanto, o alcance do entendimento exposto no Acórdão 2.076/2005 – TCU – Plenário se limita até o dia 16/12/1998,
haja vista que, a incorporação da vantagem de opção aos proventos de aposentadoria ou pensões acarreta descumprimento do
art. 40, § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
18. Sobre o tema (art. 40, § 2º, da Constituição Federal), segue abaixo decisão do Supremo Tribunal Federal no âmbito
do Agravo Regimental 721.354/MG, cuja relatora foi a Ministra Ellen Gracie:
‘Revisão de pensão por morte. Cumulação: previdenciária e acidentária. (...) O quantum da pensão por morte, nos
termos do art. 40, § 2º, § 7º e § 8º, não pode extrapolar a totalidade dos vencimentos da remuneração do servidor à época do
seu falecimento’.
[AI 721.354 AgR, rel. min. Ellen Gracie, j. 14-12-2010, 2ª T, DJE de 9-2-2011.]
19. Percebe-se que o comando do art. 40, § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional
20/1998, foi editado exatamente para dar efetividade ao sistema contributivo e solidário da Previdência Social, haja vista que o
servidor jamais poderia efetivar contribuição social de valor que não seria incorporado aos proventos de inatividade.
20. A incorporação aos proventos de aposentadoria ou pensão de qualquer vantagem (no caso concreto a vantagem de
opção), sem a respectiva contribuição previdenciária na ativa, contraria os princípios da solidariedade, da contributividade e do
equilíbrio financeiro e atuarial, todos insculpidos no caput do art. 40 da Constituição Federal.
21. Em virtude da instituição do princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, uma nova fase da Previdência Social foi
inaugurada, trazendo a necessidade de uma legislação que considere a necessidade de sustentabilidade financeira do sistema e
que permita a concessão de benefícios com uma estreita relação com os valores contribuídos.
22. O princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, assim, se constitui como um princípio que busca o equilíbrio das contas
da previdência social, sob o aspecto financeiro e atuarial, global e individual. É um princípio que busca garantir a manutenção
do sistema previdenciário, fazendo com que os benefícios devidos por lei sejam satisfeitos no presente e no futuro. Utilizando,
para isso, técnicas financeiras e atuariais que considerem fatores como a variação demográfica da população, volume de
contribuições e de benefícios em manutenção, períodos de contribuição de manutenção de benefícios, além de diversos outros
fatores que devam ser considerados para que haja esse equilíbrio.
23. O princípio foi inserido no texto da Lei Maior como mandamento a ser perseguido pelo legislador ordinário ou
interprete da norma e acompanhado de perto pelo organizador da Previdência Social. Não se trata de abstração especulativa ou
construção doutrinária; é comando dispositivo invocável quando das medidas que atentem contra sua determinação. Se ignorado
pelo administrador ou legislador ordinário, vale dizer, pelo aplicador da regra previdenciária, a providência tomada reveste-se
da classificação jurídica de inconstitucionalidade, sobrevindo os consectários inerentes.
24. A respeito do tema, segue abaixo entendimentos do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o tema:
‘O princípio da solidariedade se presta a universalizar o âmbito de potenciais contribuintes, mitigando a referibilidade
que é própria das contribuições. Não se presta o referido postulado a legitimar distorções na base de cálculo das contribuições,
as quais, no intuito desmedido de arrecadar, acarretam o desvirtuamento da natureza retributiva que deve marcar os regimes
de previdência’.
[ARE 669.573 AgR, rel. min. Roberto Barroso, j. 4-8-2015, 1ª T, DJE de 26-8-2015.]
‘O sistema público de previdência social é fundamentado no princípio da solidariedade (art. 3º, I, da CB/1988),
contribuindo os ativos para financiar os benefícios pagos aos inativos. Se todos, inclusive inativos e pensionistas, estão sujeitos
ao pagamento das contribuições, bem como aos aumentos de suas alíquotas, seria flagrante a afronta ao princípio da isonomia
se o legislador distinguisse, entre os beneficiários, alguns mais e outros menos privilegiados, eis que todos contribuem, conforme
as mesmas regras, para financiar o sistema. Se as alterações na legislação sobre custeio atingem a todos, indiscriminadamente,
já que as contribuições previdenciárias têm natureza tributária, não há que se estabelecer discriminação entre os beneficiários,
sob pena de violação do princípio constitucional da isonomia’.
[RE 450.855 AgR, rel. min. Eros Grau, j. 23-8-2005, 1ª T, DJ de 9-12-2005.]
‘Impossibilidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias. A jurisprudência
do STF firmou-se no sentido de que somente as parcelas que podem ser incorporadas à remuneração do servidor para fins de
aposentadoria podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária’.
[AI 710.361 AgR, rel. min. Cármen Lúcia, j. 7-4-2009, 1ª T, DJE de 8-5-2009.]
= AI 712.880 AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 26-5-2009, 1ª T, DJE de 11-9-2009
25. Percebe-se que é entendimento pacífico do STF de que somente as parcelas que podem ser incorporadas à
remuneração do servidor para fins de aposentadoria podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária.
26. Com base nessa jurisprudência do STF, esta Unidade Técnica entende que a recíproca também é verdadeira, ou seja,
somente as parcelas que sofrem a incidência da contribuição previdenciária na atividade podem ser incorporadas à
remuneração do servidor para fins de aposentadoria e pensões.
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27. Esta Corte de Contas já se pronunciou sobre essa matéria. O item 9.2.1. do Acórdão 1.286/2008-TCU-Plenário,
relator: Ministro Marcos Bemquerer, esclarece que:
‘9.2.1. no regime contributivo previdenciário constitucional é vedado ao servidor público carrear para os proventos da
aposentadoria ou para a pensão por ele instituída parcela da remuneração sobre a qual não incidiu desconto previdenciário’;
28. Além disso, entende-se que está claro no voto do Ministro Benjamin Zymler, proferido no Acórdão 2.000/2017-TCUPlenário, de que é necessária a contribuição previdenciária, na ativa, de qualquer parcela que seja incorporável aos proventos de
aposentadorias e pensões.
29. Assim, entende-se que não se alinha ao atual comando constitucional a incorporação aos proventos de aposentadorias
e pensões de determinada parcela que não haja incidência de contribuição previdenciária na ativa, como é o caso da vantagem
de ‘opção’ aqui tratada que sequer é paga aos servidores em atividade.
30. Corroborando com o comando constitucional, no âmbito do Acórdão 1.599/2019 – TCU – Plenário (Ministro-Relator
Benjamin Zymler), este Tribunal fixou entendimento de que era ‘vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da
Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão (‘opção’), aos servidores que
implementaram os requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou
o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria’.
31. Diante disso, por se tratar de vantagem que proporciona um acréscimo aos proventos de aposentadoria em relação à
última remuneração contributiva da atividade, é indevida a incorporação da vantagem que trata o art. 193 da Lei 8.112/1990,
inclusive o pagamento parcial da função comissionada (‘opção’) aos servidores que implementaram os requisitos de
aposentadoria após 16/12/1998, em face do disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela
Emenda Constitucional 20/1998.
ID da crítica: 3383
Texto pendência: Houve o registro de pelo menos uma rubrica com ‘Denominação para análise pelo TCU =
Vantagem de caráter pessoal - Incorporação de quintos/décimos de função.
32. Sobre a vantagem de quintos, a jurisprudência deste Tribunal consubstanciada na Decisão 925/1999-Plenário
(Ministro-Relator Walton Alencar) e Acórdãos 731/2003-Plenário e 732/2003-Plenário (ambos de Relatoria do Ministro
Guilherme Palmeira), que se alinha à decisão do Supremo Tribunal Federal - STF no âmbito do Recurso Extraordinário
638.115/CE (Relator Ministro Gilmar Mendes), admite a incorporação ou atualização da vantagem de quintos, transformada em
Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI pelo art. 62-A da Lei 8.112/1990, somente até o dia 8/4/1998, conforme
previsto no art. 3º da Lei 9.624/1998.
33. Ademais, nos termos do Acórdão 5.455/2018 - 2ª Câmara (Ministro-Relator José Mucio Monteiro), eventual tempo
residual existente em 10/11/1997, não empregado para a concessão de quintos, pode ser utilizado para incorporação de apenas
um décimo, nos termos do art. 5º da Lei 9.624/1998, com termo final, a qualquer tempo, na data em que o servidor completar o
interstício de doze meses, de acordo com a sistemática definida na redação original do art. 3º da Lei 8.911/1994, com posterior
transformação em VPNI.
34. Passa-se, a partir desse momento, à análise do ato em destaque:
34.1 Não há irregularidades no que se refere à vantagem de ‘quintos’, haja vista que os períodos discriminados de
exercício de função comissionada se limitaram à data de 8/4/1998 e a incorporação encontra-se em consonância com a
jurisprudência deste Tribunal.
34.2 Sobre a vantagem de ‘opção’, entende-se que sua concessão foi indevida, visto que proporcionou um acréscimo aos
proventos de aposentadoria em relação a última remuneração contributiva da atividade, resultando em descumprimento do
disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
35. Nada obstante, deve-se dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, nos termos do
Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal.
36. Por fim, vale destacar que o aludido ato deu entrada neste Tribunal há menos de cinco anos, não sendo aplicável,
portanto, o procedimento de contraditório e ampla defesa determinado pelo Acórdão 587/2011-TCU-Plenário.
CONCLUSÃO
37. A abrangência e a profundidade das verificações levadas a efeito fundamentam convicção de que o ato de
aposentadoria deve ser apreciado pela ilegalidade, em razão de conter o pagamento da vantagem de opção que trata o art. 2º da
Lei 8.911/1994 (c/c art. 18 da Lei 11.416/2006), o que proporcionou um acréscimo aos proventos de aposentadoria em relação
a última remuneração contributiva da atividade, resultando em descumprimento do disposto no art. 40, caput e § 2º, da
Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
38. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1 o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei
8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, propõe-se:
a) considerar ilegal e negar o registro do ato constante do presente processo.
b) dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da
Súmula de Jurisprudência do TCU;
c) determinar à Unidade Jurisdicionada que:
c.1) abstenha de realizar pagamentos para o ato ora apreciado pela ilegalidade, no prazo 15 (quinze) dias, contados a partir
da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art.
262, caput, do Regimento Interno do TCU;
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c.2) emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias, após corrigida a falha
que ensejou na ilegalidade do ato;
c.3) comunique o interessado do teor desta decisão, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição
de eventuais recursos não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os
recursos não sejam providos;
c.4) no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que o
interessado está ciente do julgamento deste Tribunal.”

2. O Ministério Público de Contas, representado nos autos pelo Procurador Júlio Marcelo de Oliveira,
manifestou-se de acordo com o encaminhamento sugerido pela Sefip (peça 6).
É o relatório.
VOTO
Cuidam os autos de aposentadoria instituída no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região/DF e TO em
favor de Walmir Dias Moreira.
2. Preliminarmente, consigno que o ato em exame deu entrada no TCU há menos de cinco anos, circunstância que
dispensa o procedimento prévio de uso das garantias da ampla defesa e do contraditório, nos termos da orientação fixada mediante
o Acórdão 587/2011-TCU-Plenário, em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
3. No mérito, a secretaria especializada sugere a ilegalidade e negativa de registro da presente concessão, por identificar
que ela contempla a parcela denominada “opção” em desacordo com a legislação de regência. A proposta contou com a anuência
do Ministério Púbico de Contas.
4. De pronto, verifico que o encaminhamento sugerido pela secretaria especializada tem por base amplo e convincente
arrazoado que merece acolhimento, razão pela qual adoto aqui, como razões de decidir, os fundamentos ali sustentados, sem
prejuízo de tecer as seguintes considerações.
5. Em relação à incorporação de vantagem decorrente do exercício de cargo ou função comissionada, convém destacar o
seguinte artigo da Lei 8.112/1990:
“Art. 193. O servidor que tiver exercido função de direção, chefia, assessoramento, assistência ou cargo em comissão,
por período de 5 (cinco) anos consecutivos, ou 10 (dez) anos interpolados, poderá aposentar-se com a gratificação da função ou
remuneração do cargo em comissão, de maior valor, desde que exercido por um período mínimo de 2 (dois) anos.
§ 1° Quando o exercício da função ou cargo em comissão de maior valor não corresponder ao período de 2 (dois) anos,
será incorporada a gratificação ou remuneração da função ou cargo em comissão imediatamente inferior dentre os exercidos.
§ 2° A aplicação do disposto neste artigo exclui as vantagens previstas no art. 192, bem como a incorporação de que trata
o art. 62, ressalvado o direito de opção.”
6. Referido dispositivo foi revogado com a edição da MP 831, publicada em 18/1/1995 e convertida na Lei 9.527/1997.
7. O sobredito regramento foi objeto de novo disciplinamento com o advento da Lei 9.624/1998, nos seguintes termos:
“Art. 7º É assegurado o direito à vantagem de que trata a art. 193 da Lei nº 8.112, de 1990, aos servidores que, até 19 de
janeiro de 1995, tenham completado todos os requisitos para obtenção de aposentadoria dentro das normas até então vigentes.
Parágrafo único. A aplicação do disposto no caput exclui a incorporação a que se referia o art. 62 e as vantagens previstas
no art. 192 da Lei nº 8.112, de 1990”.
8. Sobre a parcela denominada “opção”, impõe-se destacar o disposto na Lei 8.911/1994:
“Art. 2º É facultado ao servidor investido em cargo em comissão ou função de direção, chefia e assessoramento, previstos
nesta Lei, optar pela remuneração correspondente ao vencimento de seu cargo efetivo, acrescido de cinqüenta e cinco por cento
do vencimento fixado para o cargo em comissão, ou das funções de direção, chefia e assessoramento e da gratificação de atividade
pelo desempenho de função, e mais a representação mensal. Parágrafo único. O servidor investido em função gratificada (FG)
ou de representação (GR), ou assemelhadas, constantes do Anexo desta Lei, perceberá o valor do vencimento do cargo efetivo,
acrescido da remuneração da função para a qual foi designado.
(...)
Art. 11. A vantagem de que trata esta Lei integra os proventos de aposentadoria e pensões.”
9. Diante do sobredito arcabouço normativo, a questão relativa à incorporação da “opção” aos proventos foi objeto de
amplas discussões no âmbito do Acórdão 2.076/2005-TCU-Plenário, ocasião em que foi assegurada a incorporação da vantagem
aos proventos de aposentadoria dos servidores que, até a data de 18/1/1995, tivessem satisfeito os pressupostos temporais
estabelecidos no art. 193 da Lei 8.112/1990, ainda que sem os requisitos para aposentação em qualquer modalidade.
10. Ocorre que a consignação da “opção” merece ser avaliada à luz da impossibilidade de que os proventos de
aposentadoria ou pensão excedam a remuneração do servidor no cargo efetivo, conforme estabelece o art. 40, § 2º, da
Constituição Federal, com redação dada pela EC 20/1998:
“Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de
15/12/98)
(...)
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§ 2º Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do
respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão”.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)”
11. Nesse cenário, a questão atinente à “opção” foi objeto de esclarecimento por ocasião do Acórdão 1.599/2019-TCUPlenário, que fixou o seguinte entendimento:
“9.4. firmar entendimento de que é vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive
o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão (‘opção’), aos servidores que implementaram os requisitos de
aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou o valor dos proventos à
remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria.”
12. No caso em exame, o interessado implementou os requisitos para aposentadoria após a publicação da EC 20/1998, o
que a atrai a disciplina do art. 40, § 2º, da CF/1988, e impede que lhe seja consignada a vantagem “opção”, por acarretar proventos
em valor superior à remuneração do cargo efetivo. Essa circunstância impõe a chancela de ilegalidade à concessão, com negativa
de registro, sem prejuízo da dispensa de devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, nos termos do enunciado 106
da súmula da jurisprudência do TCU.
Ante o exposto, voto por que o Tribunal adote a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.

ACÓRDÃO Nº 479/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 028.142/2019-5.
2. Grupo I – Classe de Assunto V – Aposentadoria.
3. Interessado: Walmir Dias Moreira (260.307.051-72).
4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região/DF e TO.
5. Relator: Ministro Bruno Dantas.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia aposentadoria instituída no âmbito do Tribunal Regional
do Trabalho da 10ª Região/DF e TO,
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, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1º, inciso V,
39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, e ainda com o art. 260, § 1º, 261, caput e § 1º, e 262, caput e § 2º, do Regimento Interno
do TCU, em:
9.1. considerar ilegal a aposentadoria de Walmir Dias Moreira (260.307.051-72), negando o registro ao ato
correspondente;
9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (enunciado 106 da súmula da
jurisprudência predominante do TCU);
9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região/DF e TO que:
9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal, sob pena de
responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo ato, livre das irregularidades apontadas, a
ser submetido à apreciação do TCU no prazo de 30 (trinta) dias;
9.3.2. no prazo de 15 (quinze) dias, dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado cujo ato ora é considerado
ilegal, esclarecendo-lhe que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recurso não o exime da devolução dos valores
percebidos indevidamente após a notificação sobre o presente acórdão, em caso de não provimento do recurso porventura
impetrado;
9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, informe ao TCU as medidas adotadas, sem prejuízo de encaminhar comprovante sobre
a data em que o interessado tomou conhecimento do contido no item anterior;
9.4. dar ciência deste acórdão ao Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região/DF e TO.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0479-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler, Bruno Dantas (Relator) e Vital do
Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.
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GRUPO I – CLASSE V – Primeira Câmara
TC 028.602/2019-6
Natureza: Aposentadoria
Órgão/Entidade: Tribunal Superior do Trabalho
Interessado: Jose de Araujo (183.090.701-87)
Representação legal: não há
SUMÁRIO: APOSENTADORIA. VANTAGEM DENOMINADA “OPÇÃO”. PROVENTOS SUPERIORES À
REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO CONTIDA NA EMENDA
CONSTITUCIONAL 20/1998. QUINTOS EM DESACORDO COM OS PERÍODOS EFETIVAMENTE EXERCIDOS EM
FUNÇÃO OU CARGO DE CONFIANÇA. ILEGALIDADE DO ATO. DETERMINAÇÕES. CIÊNCIA.

RELATÓRIO
Cuidam os autos de aposentadoria instituída no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho. Em análise do feito, a
Secretaria de Fiscalização de Pessoal elaborou o acervo instrutivo que compõe a peça 4 dos autos, que adoto como parte
integrante do relatório por retratar as principais ocorrências havidas nos presentes autos:
“EXAME TÉCNICO
3. A aposentadoria se deu na modalidade voluntária, com proventos integrais, calculados com base na última remuneração
do cargo em que se deu a aposentadoria, com fundamento no art. 3º da Emenda Constitucional 47/2005.
4. De acordo com as informações do ato concessório, verifica-se que o interessado implementou os requisitos para se
aposentar, visto que possuía idade, tempo de contribuição, de serviço público, de carreira e de cargo requeridos pelo fundamento
concessório.
5. Ao submeter o ato a críticas automatizadas, detectou-se a concessão da vantagem de opção que trata o art. 2º da Lei
8.911/1994 (c/c art. 18 da Lei 11.416/2006), e a vantagem de quintos/décimos, transformada em Vantagem Pessoal
Nominalmente Identificada - VPNI, pelo artigo 62-A da Lei 8.112/1990.
6. Sobre essas vantagens detectadas nas críticas automáticas, passaremos a discorrer abaixo.
ID da crítica: 3384
Texto pendência: Houve o registro de pelo menos uma rubrica com ‘Denominação para análise pelo TCU =
Vantagem de caráter pessoal – incorporação de opção de função.
7. A possibilidade de carrear para a aposentadoria as vantagens da comissão ou função gratificada adveio com a Lei
1.711/1952, que assim estabelecia em seu art. 180:
‘Art. 180. O funcionário que contar mais de 35 anos de serviço público será aposentado:
a) com as vantagens da comissão ou função gratificada em cujo exercício se achar, desde que o exercício abranja, sem
interrupção, os cinco anos anteriores;
b) com idênticas vantagens, desde que o exercício do cargo em comissão ou da função gratificada tenha compreendido
um período de dez anos, consecutivos ou não, mesmo que, ao aposentar-se, o funcionário já esteja fora daquele exercício’.
8. Tal previsão também estava no art. 193 da Lei 8.112/1990:
‘Art. 193. O servidor que tiver exercido função de direção, chefia, assessoramento, assistência ou cargo em comissão,
por período de 5 (cinco) anos consecutivos, ou 10 (dez) anos interpolados, poderá aposentar-se com a gratificação da função
ou remuneração do cargo em comissão, de maior valor, desde que exercido por um período mínimo de 2 (dois) anos.
§ 1° Quando o exercício da função ou cargo em comissão de maior valor não corresponder ao período de 2 (dois) anos,
será incorporada a gratificação ou remuneração da função ou cargo em comissão imediatamente inferior dentre os exercidos.
§ 2° A aplicação do disposto neste artigo exclui as vantagens previstas no art. 192, bem como a incorporação de que
trata o art. 62, ressalvado o direito de opção’.
9. Esse regramento vigorou até o dia 18 de janeiro de 1995, quando foi editado a Medida Provisória 831 que, depois de
diversas reedições, foi convertida na Lei 9.527/1997.
10. A Lei 9.624/1998 também tratou de disciplinar a data limite para a concessão da vantagem do art. 193 da Lei
8.112/1990:
‘Art. 7º É assegurado o direito à vantagem de que trata a art. 193 da Lei nº 8.112, de 1990, aos servidores que, até 19
de janeiro de 1995, tenham completado todos os requisitos para obtenção de aposentadoria dentro das normas até então
vigentes.
Parágrafo único. A aplicação do disposto no caput exclui a incorporação a que se referia o art. 62 e as vantagens
previstas no art. 192 da Lei nº 8.112, de 1990’.
11. Já a possibilidade de carrear para a aposentadoria a vantagem de ‘opção’ adveio com a edição da Lei 8.911/1994, que
assim estabelecia:
‘Art. 2º É facultado ao servidor investido em cargo em comissão ou função de direção, chefia e assessoramento, previstos
nesta Lei, optar pela remuneração correspondente ao vencimento de seu cargo efetivo, acrescido de cinqüenta e cinco por cento
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do vencimento fixado para o cargo em comissão, ou das funções de direção, chefia e assessoramento e da gratificação de
atividade pelo desempenho de função, e mais a representação mensal.
Parágrafo único. O servidor investido em função gratificada (FG) ou de representação (GR), ou assemelhadas,
constantes do Anexo desta Lei, perceberá o valor do vencimento do cargo efetivo, acrescido da remuneração da função para a
qual foi designado.
...........
Art. 11. A vantagem de que trata esta Lei integra os proventos de aposentadoria e pensões.
12. Assim, ao analisar o tema, no âmbito do Acórdão 2.076/2005 – Plenário (Ministro Revisor Valmir Campelo), este
Tribunal fixou entendimento de que seria assegurado na aposentadoria a vantagem decorrente da opção, prevista no art. 2º da
Lei nº 8.911/94, aos servidores que, até a data de 18 de janeiro de 1995, tenham satisfeito os pressupostos temporais estabelecidos
no art. 193 da Lei 8.112/90, ainda que sem os requisitos para aposentação em qualquer modalidade.
13. Tal Acórdão foi proferido em sede de Embargos de Declaração opostos ao Acórdão 589/2009 – Plenário (MinistroRelator Augusto Sherman) que, por sua vez, foi oriundo de Recurso de Reexame contra a Decisão 844/2001 – Plenário (MinistroRelator Walton Alencar Rodrigues).
14. Ao proferir tal entendimento no Acórdão 2.076/2005, este Tribunal baseou-se no conteúdo das Leis 8.112/1990,
8.911/1994 e 9.624/1998.
15. Todavia, após a publicação da Emenda Constitucional 20/1998, que inseriu o parágrafo segundo no art. 40 da
Constituição Federal, tal entendimento deixou de produzir efeitos:
‘Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de
15/12/98)
....................
§ 2º Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do
respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da
pensão’. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
16. Isso porque, a partir desse comando constitucional, foi estabelecido um limitador a ser observado por ocasião da
concessão de aposentadorias e pensões por morte, qual seja, a remuneração do servidor no cargo efetivo. Assim, nenhum servidor
poderá, por ocasião de sua aposentadoria, ter proventos superiores que a remuneração do seu cargo efetivo na atividade.
17. Portanto, o alcance do entendimento exposto no Acórdão 2.076/2005 – TCU – Plenário se limita até o dia 16/12/1998,
haja vista que, a incorporação da vantagem de opção aos proventos de aposentadoria ou pensões acarreta descumprimento do
art. 40, § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
18. Sobre o tema (art. 40, § 2º, da Constituição Federal), segue abaixo decisão do Supremo Tribunal Federal no âmbito
do Agravo Regimental 721.354/MG, cuja relatora foi a Ministra Ellen Gracie:
‘Revisão de pensão por morte. Cumulação: previdenciária e acidentária. (...) O quantum da pensão por morte, nos
termos do art. 40, § 2º, § 7º e § 8º, não pode extrapolar a totalidade dos vencimentos da remuneração do servidor à época do
seu falecimento’.
[AI 721.354 AgR, rel. min. Ellen Gracie, j. 14-12-2010, 2ª T, DJE de 9-2-2011.]
19. Percebe-se que o comando do art. 40, § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional
20/1998, foi editado exatamente para dar efetividade ao sistema contributivo e solidário da Previdência Social, haja vista que o
servidor jamais poderia efetivar contribuição social de valor que não seria incorporado aos proventos de inatividade.
20. A incorporação aos proventos de aposentadoria ou pensão de qualquer vantagem (no caso concreto a vantagem de
opção), sem a respectiva contribuição previdenciária na ativa, contraria os princípios da solidariedade, da contributividade e do
equilíbrio financeiro e atuarial, todos insculpidos no caput do art. 40 da Constituição Federal.
21. Em virtude da instituição do princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, uma nova fase da Previdência Social foi
inaugurada, trazendo a necessidade de uma legislação que considere a necessidade de sustentabilidade financeira do sistema e
que permita a concessão de benefícios com uma estreita relação com os valores contribuídos.
22. O princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, assim, se constitui como um princípio que busca o equilíbrio das contas
da previdência social, sob o aspecto financeiro e atuarial, global e individual. É um princípio que busca garantir a manutenção
do sistema previdenciário, fazendo com que os benefícios devidos por lei sejam satisfeitos no presente e no futuro. Utilizando,
para isso, técnicas financeiras e atuariais que considerem fatores como a variação demográfica da população, volume de
contribuições e de benefícios em manutenção, períodos de contribuição de manutenção de benefícios, além de diversos outros
fatores que devam ser considerados para que haja esse equilíbrio.
23. O princípio foi inserido no texto da Lei Maior como mandamento a ser perseguido pelo legislador ordinário ou
interprete da norma e acompanhado de perto pelo organizador da Previdência Social. Não se trata de abstração especulativa ou
construção doutrinária; é comando dispositivo invocável quando das medidas que atentem contra sua determinação. Se ignorado
pelo administrador ou legislador ordinário, vale dizer, pelo aplicador da regra previdenciária, a providência tomada reveste-se
da classificação jurídica de inconstitucionalidade, sobrevindo os consectários inerentes.
24. A respeito do tema, segue abaixo entendimentos do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o tema:
‘O princípio da solidariedade se presta a universalizar o âmbito de potenciais contribuintes, mitigando a referibilidade
que é própria das contribuições. Não se presta o referido postulado a legitimar distorções na base de cálculo das contribuições,

508
Tribunal de Contas da União
Secretaria das Sessões

as quais, no intuito desmedido de arrecadar, acarretam o desvirtuamento da natureza retributiva que deve marcar os regimes
de previdência’.
[ARE 669.573 AgR, rel. min. Roberto Barroso, j. 4-8-2015, 1ª T, DJE de 26-8-2015.]
‘O sistema público de previdência social é fundamentado no princípio da solidariedade (art. 3º, I, da CB/1988),
contribuindo os ativos para financiar os benefícios pagos aos inativos. Se todos, inclusive inativos e pensionistas, estão sujeitos
ao pagamento das contribuições, bem como aos aumentos de suas alíquotas, seria flagrante a afronta ao princípio da isonomia
se o legislador distinguisse, entre os beneficiários, alguns mais e outros menos privilegiados, eis que todos contribuem, conforme
as mesmas regras, para financiar o sistema. Se as alterações na legislação sobre custeio atingem a todos, indiscriminadamente,
já que as contribuições previdenciárias têm natureza tributária, não há que se estabelecer discriminação entre os beneficiários,
sob pena de violação do princípio constitucional da isonomia’.
[RE 450.855 AgR, rel. min. Eros Grau, j. 23-8-2005, 1ª T, DJ de 9-12-2005.]
‘Impossibilidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias. A jurisprudência
do STF firmou-se no sentido de que somente as parcelas que podem ser incorporadas à remuneração do servidor para fins de
aposentadoria podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária’.
[AI 710.361 AgR, rel. min. Cármen Lúcia, j. 7-4-2009, 1ª T, DJE de 8-5-2009.]
= AI 712.880 AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 26-5-2009, 1ª T, DJE de 11-9-2009
25. Percebe-se que é entendimento pacífico do STF de que somente as parcelas que podem ser incorporadas à
remuneração do servidor para fins de aposentadoria podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária.
26. Com base nessa jurisprudência do STF, esta Unidade Técnica entende que a recíproca também é verdadeira, ou seja,
somente as parcelas que sofrem a incidência da contribuição previdenciária na atividade podem ser incorporadas à
remuneração do servidor para fins de aposentadoria e pensões.
27. Esta Corte de Contas já se pronunciou sobre essa matéria. O item 9.2.1. do Acórdão 1.286/2008-TCU-Plenário,
relator: Ministro Marcos Bemquerer, esclarece que:
‘9.2.1. no regime contributivo previdenciário constitucional é vedado ao servidor público carrear para os proventos da
aposentadoria ou para a pensão por ele instituída parcela da remuneração sobre a qual não incidiu desconto previdenciário’;
28. Além disso, entende-se que está claro no voto do Ministro Benjamin Zymler, proferido no Acórdão 2.000/2017-TCUPlenário, de que é necessária a contribuição previdenciária, na ativa, de qualquer parcela que seja incorporável aos proventos de
aposentadorias e pensões.
29. Assim, entende-se que não se alinha ao atual comando constitucional a incorporação aos proventos de aposentadorias
e pensões de determinada parcela que não haja incidência de contribuição previdenciária na ativa, como é o caso da vantagem
de ‘opção’ aqui tratada que sequer é paga aos servidores em atividade.
30. Corroborando com o comando constitucional, no âmbito do Acórdão 1.599/2019 – TCU – Plenário (Ministro-Relator
Benjamin Zymler), este Tribunal fixou entendimento de que era ‘vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da
Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão (‘opção’), aos servidores que
implementaram os requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou
o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria’.
31. Diante disso, por se tratar de vantagem que proporciona um acréscimo aos proventos de aposentadoria em relação à
última remuneração contributiva da atividade, é indevida a incorporação da vantagem que trata o art. 193 da Lei 8.112/1990,
inclusive o pagamento parcial da função comissionada (‘opção’) aos servidores que implementaram os requisitos de
aposentadoria após 16/12/1998, em face do disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela
Emenda Constitucional 20/1998.
ID da crítica: 3383
Texto pendência: Houve o registro de pelo menos uma rubrica com ‘Denominação para análise pelo TCU =
Vantagem de caráter pessoal - Incorporação de quintos/décimos de função.
32. Sobre a vantagem de quintos, a jurisprudência deste Tribunal consubstanciada na Decisão 925/1999-Plenário
(Ministro-Relator Walton Alencar) e Acórdãos 731/2003-Plenário e 732/2003-Plenário (ambos de Relatoria do Ministro
Guilherme Palmeira), que se alinha à decisão do Supremo Tribunal Federal - STF no âmbito do Recurso Extraordinário
638.115/CE (Relator Ministro Gilmar Mendes), admite a incorporação ou atualização da vantagem de quintos, transformada em
Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI pelo art. 62-A da Lei 8.112/1990, somente até o dia 8/4/1998, conforme
previsto no art. 3º da Lei 9.624/1998.
33. Ademais, nos termos do Acórdão 5.455/2018 - 2ª Câmara (Ministro-Relator José Mucio Monteiro), eventual tempo
residual existente em 10/11/1997, não empregado para a concessão de quintos, pode ser utilizado para incorporação de apenas
um décimo, nos termos do art. 5º da Lei 9.624/1998, com termo final, a qualquer tempo, na data em que o servidor completar o
interstício de doze meses, de acordo com a sistemática definida na redação original do art. 3º da Lei 8.911/1994, com posterior
transformação em VPNI.
34. Passa-se, a partir desse momento, à análise do ato em destaque:
34.1 Sobre a vantagem de quintos, o Controle Interno prestou o seguinte esclarecimento:
‘O interessado vem percebendo, a título de VPNI, 8/10 de fc-4 e 2/10 fc-2, em que pese os períodos informados refletirem
a composição de 6/10 de fc-4 e 4/10 de fc-2. A área gestora destaca que tal impropriedade decorreu do fato de não terem sido
descontados os afastamentos do servidor durante as substituições de função. Não obstante a isso, informa que este Tribunal tem
observado a decadência administrativa de que dispõe o art. 54 da Lei nº 9.784/1999, nos termos autorizados pela Presidência
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nos autos do processo TST - 501.988/2010-6 (Boletim Interno nº 35 de 6/9/2013), de sorte que as parcelas não foram revistas,
pois materializadas há mais de 5 anos’.
34.2. Com relação à decadência, prevista no art. 54 da Lei 9.784/1999, o Supremo Tribunal Federal (STF) reconhece não
ocorrer decadência contra decisão do TCU que aprecia atos de admissão, aposentadoria, reforma e pensão, visto tratar-se de ato
complexo (MS 25.552). Nesse sentido, não é demais ressaltar que o entendimento jurisprudencial, tanto no âmbito deste Tribunal
quanto no Poder Judiciário, é de que o referido dispositivo legal, ao ser aplicado aos atos de aposentadoria e pensão, conta seu
prazo decadencial somente a partir do respectivo registro pelo Tribunal de Contas da União, visto que, em se tratando de ato
complexo, só é aperfeiçoado quando de seu registro pelo TCU. Portanto, o prazo decadencial não pode ser contado a partir da
concessão administrativa, mas sim a partir do exame pelo TCU. Esse é o teor da Súmula TCU 278/2012, abaixo transcrita:
‘Os atos de aposentadoria, reforma e pensão têm natureza jurídica de atos complexos, razão pela qual os prazos
decadenciais a que se referem o § 2º do art. 260 do Regimento Interno e o art. 54 da Lei nº 9.784/99 começam a fluir a partir
do momento em que se aperfeiçoam com a decisão do TCU que os considera legais ou ilegais, respectivamente’.
34.3. Portanto, a decadência de que trata o art. 54 da Lei nº 9.784/1999 não tem aplicação sobre os processos de
competência da Corte de Contas. A natureza dos atos de controle externo não é tipicamente administrativa, mas especial,
porquanto inerente à jurisdição constitucional de controle externo. Os atos sujeitos a registro, havendo ingressado no Tribunal
há mais de 5 anos, apenas obedecem ao princípio do contraditório, não se submetendo ao instituto da decadência. O contraditório
e a ampla defesa são desnecessários no caso concreto, haja vista que o ato deu entrada neste Tribunal há menos de cinco anos.
34.4. Assim, como o ato do interessado ainda não foi apreciado pela legalidade por este Tribunal, não há que se falar em
decadência administrativa.
34.5. A respeito do prazo decadencial, cabe esclarecer que sua contagem se dar com base no Regimento Interno deste
Tribunal (art. 260, § 2º), que por sua vez tem respaldo no art. 96, inciso I, alínea ‘a’, da Constituição Federal.
34.6. O entendimento jurisprudencial no âmbito desta Corte de Contas é o de que para que o ato complexo se aperfeiçoe,
o Tribunal tem que apreciar a legalidade da aposentadoria, registrando-a. O prazo decadencial, então, começa a ser contado a
partir do respectivo registro e não da concessão da aposentadoria por parte do órgão/entidade.
34.7. Assim, cabe a este Tribunal analisar a legalidade da concessão da parcela de quintos/décimos, mesmo que o
deferimento administrativo dessa parcela decorreu mais de cinco anos da concessão da aposentadoria.
34.8. No caso concreto, os períodos de função comissionada discriminados no ato submetido a registro somente amparam
a concessão da vantagem de quintos equivalente a 6/10 da FC-4 e 4/10 da FC-2, conforme esclarecido pelo Controle Interno,
razão pela qual entendemos que está irregular o pagamento dessa vantagem.
34.9 Sobre a vantagem de ‘opção’, entende-se que sua concessão também foi indevida, visto que proporcionou um
acréscimo aos proventos de aposentadoria em relação a última remuneração contributiva da atividade, resultando em
descumprimento do disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional
20/1998.
35. Nada obstante, deve-se dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, nos termos do
Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal.
36. Por fim, vale destacar que o aludido ato deu entrada neste Tribunal há menos de cinco anos, não sendo aplicável,
portanto, o procedimento de contraditório e ampla defesa determinado pelo Acórdão 587/2011-TCU-Plenário.
CONCLUSÃO
37. A abrangência e a profundidade das verificações levadas a efeito fundamentam convicção de que o ato de
aposentadoria deve ser apreciado pela ilegalidade pelos seguintes motivos:
a) pagamento da vantagem de quintos/décimos em valor superior que o devido, haja vista que as funções comissionadas
não amparam a proporção deferida;
b) pagamento da vantagem de opção que trata o art. 2º da Lei 8.911/1994 (c/c art. 18 da Lei 11.416/2006), o que
proporcionou um acréscimo aos proventos de aposentadoria em relação a última remuneração contributiva da atividade,
resultando em descumprimento do disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda
Constitucional 20/1998.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
38. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1 o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei
8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, propõe-se:
a) considerar ilegal e negar o registro do ato constante do presente processo.
b) dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da
Súmula de Jurisprudência do TCU;
c) determinar à Unidade Jurisdicionada que:
c.1) abstenha de realizar pagamentos para o ato ora apreciado pela ilegalidade, no prazo 15 (quinze) dias, contados a partir
da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art.
262, caput, do Regimento Interno do TCU;
c.2) emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias, após corrigida as falhas
que ensejaram na ilegalidade do ato;
c.3) comunique o interessado do teor desta decisão, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição
de eventuais recursos não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os
recursos não sejam providos;
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c.4) no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que o
interessado está ciente do julgamento deste Tribunal.”

2. O Ministério Público de Contas, representado nos autos pelo Procurador Rodrigo Medeiros de
Lima, manifestou-se de acordo com o encaminhamento sugerido pela Sefip (peça 6).
É o relatório.
VOTO
Cuidam os autos de aposentadoria instituída no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho em favor de Jose de Araujo.
2. Preliminarmente, consigno que o ato em exame deu entrada no TCU há menos de cinco anos, circunstância que
dispensa o procedimento prévio de uso das garantias da ampla defesa e do contraditório, nos termos da orientação fixada mediante
o Acórdão 587/2011-TCU-Plenário, em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
3. No mérito, a secretaria especializada sugere a ilegalidade e negativa de registro da presente concessão, por identificar
que ela contempla a parcela denominada “opção” em desacordo com a legislação de regência, além de incorreção nas frações
incorporadas a título de “quintos”. A proposta contou com a anuência do Ministério Púbico de Contas.
4. De pronto, verifico que o encaminhamento sugerido pela secretaria especializada tem por base amplo e convincente
arrazoado que merece acolhimento, razão pela qual adoto aqui, como razões de decidir, os fundamentos ali sustentados, sem
prejuízo de tecer as seguintes considerações.
5. Em relação à incorporação de vantagem decorrente do exercício de cargo ou função comissionada, convém destacar o
seguinte artigo da Lei 8.112/1990:
“Art. 193. O servidor que tiver exercido função de direção, chefia, assessoramento, assistência ou cargo em comissão,
por período de 5 (cinco) anos consecutivos, ou 10 (dez) anos interpolados, poderá aposentar-se com a gratificação da função ou
remuneração do cargo em comissão, de maior valor, desde que exercido por um período mínimo de 2 (dois) anos.
§ 1° Quando o exercício da função ou cargo em comissão de maior valor não corresponder ao período de 2 (dois) anos,
será incorporada a gratificação ou remuneração da função ou cargo em comissão imediatamente inferior dentre os exercidos.
§ 2° A aplicação do disposto neste artigo exclui as vantagens previstas no art. 192, bem como a incorporação de que trata
o art. 62, ressalvado o direito de opção.”
6. Referido dispositivo foi revogado com a edição da MP 831, publicada em 18/1/1995 e convertida na Lei 9.527/1997.
7. O sobredito regramento foi objeto de novo disciplinamento com o advento da Lei 9.624/1998, nos seguintes termos:
“Art. 7º É assegurado o direito à vantagem de que trata a art. 193 da Lei nº 8.112, de 1990, aos servidores que, até 19 de
janeiro de 1995, tenham completado todos os requisitos para obtenção de aposentadoria dentro das normas até então vigentes.
Parágrafo único. A aplicação do disposto no caput exclui a incorporação a que se referia o art. 62 e as vantagens previstas
no art. 192 da Lei nº 8.112, de 1990”.
8. Sobre a parcela denominada “opção”, impõe-se destacar o disposto na Lei 8.911/1994:
“Art. 2º É facultado ao servidor investido em cargo em comissão ou função de direção, chefia e assessoramento, previstos
nesta Lei, optar pela remuneração correspondente ao vencimento de seu cargo efetivo, acrescido de cinqüenta e cinco por cento
do vencimento fixado para o cargo em comissão, ou das funções de direção, chefia e assessoramento e da gratificação de atividade
pelo desempenho de função, e mais a representação mensal. Parágrafo único. O servidor investido em função gratificada (FG)
ou de representação (GR), ou assemelhadas, constantes do Anexo desta Lei, perceberá o valor do vencimento do cargo efetivo,
acrescido da remuneração da função para a qual foi designado.
(...)
Art. 11. A vantagem de que trata esta Lei integra os proventos de aposentadoria e pensões.”
9. Diante do sobredito arcabouço normativo, a questão relativa à incorporação da “opção” aos proventos foi objeto de
amplas discussões no âmbito do Acórdão 2.076/2005-TCU-Plenário, ocasião em que foi assegurada a incorporação da vantagem
aos proventos de aposentadoria dos servidores que, até a data de 18/1/1995, tivessem satisfeito os pressupostos temporais
estabelecidos no art. 193 da Lei 8.112/1990, ainda que sem os requisitos para aposentação em qualquer modalidade.
10. Ocorre que a consignação da “opção” merece ser avaliada à luz da impossibilidade de que os proventos de
aposentadoria ou pensão excedam a remuneração do servidor no cargo efetivo, conforme estabelece o art. 40, § 2º, da
Constituição Federal, com redação dada pela EC 20/1998:
“Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de
15/12/98)
(...)
§ 2º Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do
respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão”.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)”
11. Nesse cenário, a questão atinente à “opção” foi objeto de esclarecimento por ocasião do Acórdão 1.599/2019-TCUPlenário, que fixou o seguinte entendimento:
“9.4. firmar entendimento de que é vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive
o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão (‘opção’), aos servidores que implementaram os requisitos de
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aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou o valor dos proventos à
remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria.”
12. No caso em exame, o interessado implementou os requisitos para aposentadoria após a publicação da EC 20/1998, o
que a atrai a disciplina do art. 40, § 2º, da CF/1988, e impede que lhe seja consignada a vantagem “opção”, por acarretar proventos
em valor superior à remuneração do cargo efetivo. Essa circunstância impõe a chancela de ilegalidade à concessão, com negativa
de registro, sem prejuízo da dispensa de devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, nos termos do enunciado 106
da súmula da jurisprudência do TCU.
13. Em relação aos quintos incorporados, assiste razão à Sefip ao defender que o interessado faz jus a e 6/10 de FC-4 e
4/10 de FC-2, e não ao valor de 8/10 de FC-4 e 2/10 FC-2, o que impõe a correção dessa impropriedade por ordem do TCU. Não
há amparo à manutenção das parcelas em razão de decadência administrativa, conforme sustentado pelo órgão de controle
interno. Isso porque o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência assentada (MS 24.997-8/DF, MS 24.958-7/DF e MS 25.0151/DF), acompanhada pelo TCU (Súmula 278), no sentido de que o ato de aposentadoria, reforma ou pensão, por sua natureza
complexa, somente se aperfeiçoa com o exame e consequente registro pelo Tribunal de Contas, nos termos do art. 71, inciso III,
da Constituição Federal, momento em que passa a correr o prazo decadencial. Desse modo, considerando que o ato ora examinado
ainda não foi registrado, não há que se falar em início da contagem desse prazo.
Ante o exposto, voto por que o Tribunal adote a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 480/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 028.602/2019-6.
2. Grupo I – Classe de Assunto V – Aposentadoria.
3. Interessado: Jose de Araujo (183.090.701-87).
4. Órgão/Entidade: Tribunal Superior do Trabalho.
5. Relator: Ministro Bruno Dantas.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia aposentadoria instituída no âmbito do Tribunal Superior
do Trabalho,
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, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1º, inciso V,
39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, e ainda com o art. 260, § 1º, 261, caput e § 1º, e 262, caput e § 2º, do Regimento Interno
do TCU, em:
9.1. considerar ilegal a aposentadoria de Jose de Araujo (183.090.701-87), negando o registro ao ato correspondente;
9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (enunciado 106 da súmula da
jurisprudência predominante do TCU);
9.3. determinar ao Tribunal Superior do Trabalho que:
9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal, sob pena de
responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo ato, livre das irregularidades apontadas, a
ser submetido à apreciação do TCU no prazo de 30 (trinta) dias;
9.3.2. no prazo de 15 (quinze) dias, dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado cujo ato ora é considerado
ilegal, esclarecendo-lhe que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recurso não o exime da devolução dos valores
percebidos indevidamente após a notificação sobre o presente acórdão, em caso de não provimento do recurso porventura
impetrado;
9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, informe ao TCU as medidas adotadas, sem prejuízo de encaminhar comprovante sobre
a data em que o interessado tomou conhecimento do contido no item anterior;
9.4. dar ciência deste acórdão ao Tribunal Superior do Trabalho.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0480-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler, Bruno Dantas (Relator) e Vital do
Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.
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GRUPO I – CLASSE V – Primeira Câmara
TC 029.881/2019-6
Natureza: Aposentadoria
Órgão/Entidade: Supremo Tribunal Federal
Interessada: Lillian Gomes da Silva (225.358.961-68)
Representação legal: não há
SUMÁRIO: APOSENTADORIA. VANTAGEM DENOMINADA “OPÇÃO”. PROVENTOS SUPERIORES À
REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO CONTIDA NA EMENDA
CONSTITUCIONAL 20/1998. ILEGALIDADE DO ATO. DETERMINAÇÕES. CIÊNCIA.

RELATÓRIO
Cuidam os autos de aposentadoria instituída no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Em análise do feito, a Secretaria
de Fiscalização de Pessoal elaborou o acervo instrutivo que compõe a peça 4 dos autos, que adoto como parte integrante do
relatório por retratar as principais ocorrências havidas nos presentes autos:
“EXAME TÉCNICO
3. A aposentadoria se deu na modalidade voluntária, com proventos integrais, calculados com base na última remuneração
do cargo em que se deu a aposentadoria, com fundamento no art. 3º da Emenda Constitucional 47/2005.
4. De acordo com as informações do ato concessório, verifica-se que a interessada implementou os requisitos para se
aposentar, visto que possuía idade, tempo de contribuição, de serviço público, de carreira e de cargo requeridos pelo fundamento
concessório.
5. Detectou-se a concessão da vantagem de opção que trata o art. 2º da Lei 8.911/1994 (c/c art. 18 da Lei 11.416/2006),
e a vantagem de quintos/décimos, transformada em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, pelo artigo 62-A da
Lei 8.112/1990 que passaremos a discorrer abaixo.
Incorporação de opção de função
7. A possibilidade de carrear para a aposentadoria as vantagens da comissão ou função gratificada adveio com a Lei
1.711/1952, que assim estabelecia em seu art. 180:
‘Art. 180. O funcionário que contar mais de 35 anos de serviço público será aposentado:
a) com as vantagens da comissão ou função gratificada em cujo exercício se achar, desde que o exercício abranja, sem
interrupção, os cinco anos anteriores;
b) com idênticas vantagens, desde que o exercício do cargo em comissão ou da função gratificada tenha compreendido
um período de dez anos, consecutivos ou não, mesmo que, ao aposentar-se, o funcionário já esteja fora daquele exercício’.
8. Tal previsão também estava no art. 193 da Lei 8.112/1990:
‘Art. 193. O servidor que tiver exercido função de direção, chefia, assessoramento, assistência ou cargo em comissão,
por período de 5 (cinco) anos consecutivos, ou 10 (dez) anos interpolados, poderá aposentar-se com a gratificação da função
ou remuneração do cargo em comissão, de maior valor, desde que exercido por um período mínimo de 2 (dois) anos.
§ 1° Quando o exercício da função ou cargo em comissão de maior valor não corresponder ao período de 2 (dois) anos,
será incorporada a gratificação ou remuneração da função ou cargo em comissão imediatamente inferior dentre os exercidos.
§ 2° A aplicação do disposto neste artigo exclui as vantagens previstas no art. 192, bem como a incorporação de que
trata o art. 62, ressalvado o direito de opção’.
9. Esse regramento vigorou até o dia 18 de janeiro de 1995, quando foi editado a Medida Provisória 831 que, depois de
diversas reedições, foi convertida na Lei 9.527/1997.
10. A Lei 9.624/1998 também tratou de disciplinar a data limite para a concessão da vantagem do art. 193 da Lei
8.112/1990:
‘Art. 7º É assegurado o direito à vantagem de que trata a art. 193 da Lei nº 8.112, de 1990, aos servidores que, até 19
de janeiro de 1995, tenham completado todos os requisitos para obtenção de aposentadoria dentro das normas até então
vigentes.
Parágrafo único. A aplicação do disposto no caput exclui a incorporação a que se referia o art. 62 e as vantagens
previstas no art. 192 da Lei nº 8.112, de 1990’.
11. Já a possibilidade de carrear para a aposentadoria a vantagem de ‘opção’ adveio com a edição da Lei 8.911/1994, que
assim estabelecia:
‘Art. 2º É facultado ao servidor investido em cargo em comissão ou função de direção, chefia e assessoramento, previstos
nesta Lei, optar pela remuneração correspondente ao vencimento de seu cargo efetivo, acrescido de cinqüenta e cinco por cento
do vencimento fixado para o cargo em comissão, ou das funções de direção, chefia e assessoramento e da gratificação de
atividade pelo desempenho de função, e mais a representação mensal.
Parágrafo único. O servidor investido em função gratificada (FG) ou de representação (GR), ou assemelhadas,
constantes do Anexo desta Lei, perceberá o valor do vencimento do cargo efetivo, acrescido da remuneração da função para a
qual foi designado.
...........
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Art. 11. A vantagem de que trata esta Lei integra os proventos de aposentadoria e pensões.
12. Assim, ao analisar o tema, no âmbito do Acórdão 2.076/2005 – Plenário (Ministro Revisor Valmir Campelo), este
Tribunal fixou entendimento de que seria assegurado na aposentadoria a vantagem decorrente da opção, prevista no art. 2º da
Lei nº 8.911/94, aos servidores que, até a data de 18 de janeiro de 1995, tenham satisfeito os pressupostos temporais estabelecidos
no art. 193 da Lei 8.112/90, ainda que sem os requisitos para aposentação em qualquer modalidade.
13. Tal Acórdão foi proferido em sede de Embargos de Declaração opostos ao Acórdão 589/2009 – Plenário (MinistroRelator Augusto Sherman) que, por sua vez, foi oriundo de Recurso de Reexame contra a Decisão 844/2001 – Plenário (MinistroRelator Walton Alencar Rodrigues).
14. Ao proferir tal entendimento no Acórdão 2.076/2005, este Tribunal baseou-se no conteúdo das Leis 8.112/1990,
8.911/1994 e 9.624/1998.
15. Todavia, após a publicação da Emenda Constitucional 20/1998, que inseriu o parágrafo segundo no art. 40 da
Constituição Federal, tal entendimento deixou de produzir efeitos:
‘Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de
15/12/98)
....................
§ 2º Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do
respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da
pensão’. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
16. Isso porque, a partir desse comando constitucional, foi estabelecido um limitador a ser observado por ocasião da
concessão de aposentadorias e pensões por morte, qual seja, a remuneração do servidor no cargo efetivo. Assim, nenhum servidor
poderá, por ocasião de sua aposentadoria, ter proventos superiores que a remuneração do seu cargo efetivo na atividade.
17. Portanto, o alcance do entendimento exposto no Acórdão 2.076/2005 – TCU – Plenário se limita até o dia 16/12/1998,
haja vista que, a incorporação da vantagem de opção aos proventos de aposentadoria ou pensões acarreta descumprimento do
art. 40, § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
18. Sobre o tema (art. 40, § 2º, da Constituição Federal), segue abaixo decisão do Supremo Tribunal Federal no âmbito
do Agravo Regimental 721.354/MG, cuja relatora foi a Ministra Ellen Gracie:
‘Revisão de pensão por morte. Cumulação: previdenciária e acidentária. (...) O quantum da pensão por morte, nos
termos do art. 40, § 2º, § 7º e § 8º, não pode extrapolar a totalidade dos vencimentos da remuneração do servidor à época do
seu falecimento’.
[AI 721.354 AgR, rel. min. Ellen Gracie, j. 14-12-2010, 2ª T, DJE de 9-2-2011.]
19. Percebe-se que o comando do art. 40, § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional
20/1998, foi editado exatamente para dar efetividade ao sistema contributivo e solidário da Previdência Social, haja vista que o
servidor jamais poderia efetivar contribuição social de valor que não seria incorporado aos proventos de inatividade.
20. A incorporação aos proventos de aposentadoria ou pensão de qualquer vantagem (no caso concreto a vantagem de
opção), sem a respectiva contribuição previdenciária na ativa, contraria os princípios da solidariedade, da contributividade e do
equilíbrio financeiro e atuarial, todos insculpidos no caput do art. 40 da Constituição Federal.
21. Em virtude da instituição do princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, uma nova fase da Previdência Social foi
inaugurada, trazendo a necessidade de uma legislação que considere a necessidade de sustentabilidade financeira do sistema e
que permita a concessão de benefícios com uma estreita relação com os valores contribuídos.
22. O princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, assim, se constitui como um princípio que busca o equilíbrio das contas
da previdência social, sob o aspecto financeiro e atuarial, global e individual. É um princípio que busca garantir a manutenção
do sistema previdenciário, fazendo com que os benefícios devidos por lei sejam satisfeitos no presente e no futuro. Utilizando,
para isso, técnicas financeiras e atuariais que considerem fatores como a variação demográfica da população, volume de
contribuições e de benefícios em manutenção, períodos de contribuição de manutenção de benefícios, além de diversos outros
fatores que devam ser considerados para que haja esse equilíbrio.
23. O princípio foi inserido no texto da Lei Maior como mandamento a ser perseguido pelo legislador ordinário ou
interprete da norma e acompanhado de perto pelo organizador da Previdência Social. Não se trata de abstração especulativa ou
construção doutrinária; é comando dispositivo invocável quando das medidas que atentem contra sua determinação. Se ignorado
pelo administrador ou legislador ordinário, vale dizer, pelo aplicador da regra previdenciária, a providência tomada reveste-se
da classificação jurídica de inconstitucionalidade, sobrevindo os consectários inerentes.
24. A respeito do tema, segue abaixo entendimentos do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o tema:
‘O princípio da solidariedade se presta a universalizar o âmbito de potenciais contribuintes, mitigando a referibilidade
que é própria das contribuições. Não se presta o referido postulado a legitimar distorções na base de cálculo das contribuições,
as quais, no intuito desmedido de arrecadar, acarretam o desvirtuamento da natureza retributiva que deve marcar os regimes
de previdência’.
[ARE 669.573 AgR, rel. min. Roberto Barroso, j. 4-8-2015, 1ª T, DJE de 26-8-2015.]
‘O sistema público de previdência social é fundamentado no princípio da solidariedade (art. 3º, I, da CB/1988),
contribuindo os ativos para financiar os benefícios pagos aos inativos. Se todos, inclusive inativos e pensionistas, estão sujeitos
ao pagamento das contribuições, bem como aos aumentos de suas alíquotas, seria flagrante a afronta ao princípio da isonomia
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se o legislador distinguisse, entre os beneficiários, alguns mais e outros menos privilegiados, eis que todos contribuem, conforme
as mesmas regras, para financiar o sistema. Se as alterações na legislação sobre custeio atingem a todos, indiscriminadamente,
já que as contribuições previdenciárias têm natureza tributária, não há que se estabelecer discriminação entre os beneficiários,
sob pena de violação do princípio constitucional da isonomia’.
[RE 450.855 AgR, rel. min. Eros Grau, j. 23-8-2005, 1ª T, DJ de 9-12-2005.]
‘Impossibilidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias. A jurisprudência
do STF firmou-se no sentido de que somente as parcelas que podem ser incorporadas à remuneração do servidor para fins de
aposentadoria podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária’.
[AI 710.361 AgR, rel. min. Cármen Lúcia, j. 7-4-2009, 1ª T, DJE de 8-5-2009.]
= AI 712.880 AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 26-5-2009, 1ª T, DJE de 11-9-2009
25. Percebe-se que é entendimento pacífico do STF de que somente as parcelas que podem ser incorporadas à
remuneração do servidor para fins de aposentadoria podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária.
26. Com base nessa jurisprudência do STF, esta Unidade Técnica entende que a recíproca também é verdadeira, ou seja,
somente as parcelas que sofrem a incidência da contribuição previdenciária na atividade podem ser incorporadas à
remuneração do servidor para fins de aposentadoria e pensões.
27. Esta Corte de Contas já se pronunciou sobre essa matéria. O item 9.2.1. do Acórdão 1.286/2008-TCU-Plenário,
relator: Ministro Marcos Bemquerer, esclarece que:
‘9.2.1. no regime contributivo previdenciário constitucional é vedado ao servidor público carrear para os proventos da
aposentadoria ou para a pensão por ele instituída parcela da remuneração sobre a qual não incidiu desconto previdenciário’;
28. Além disso, entende-se que está claro no voto do Ministro Benjamin Zymler, proferido no Acórdão 2.000/2017-TCUPlenário, de que é necessária a contribuição previdenciária, na ativa, de qualquer parcela que seja incorporável aos proventos de
aposentadorias e pensões.
29. Assim, entende-se que não se alinha ao atual comando constitucional a incorporação aos proventos de aposentadorias
e pensões de determinada parcela que não haja incidência de contribuição previdenciária na ativa, como é o caso da vantagem
de ‘opção’ aqui tratada que sequer é paga aos servidores em atividade.
30. Corroborando com o comando constitucional, no âmbito do Acórdão 1.599/2019 – TCU – Plenário (Ministro-Relator
Benjamin Zymler), este Tribunal fixou entendimento de que era ‘vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da
Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão (‘opção’), aos servidores que
implementaram os requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou
o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria’.
31. Diante disso, por se tratar de vantagem que proporciona um acréscimo aos proventos de aposentadoria em relação à
última remuneração contributiva da atividade, é indevida a incorporação da vantagem que trata o art. 193 da Lei 8.112/1990,
inclusive o pagamento parcial da função comissionada (‘opção’) aos servidores que implementaram os requisitos de
aposentadoria após 16/12/1998, em face do disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela
Emenda Constitucional 20/1998.
Incorporação de quintos/décimos de função.
32. Sobre a vantagem de quintos, a jurisprudência deste Tribunal consubstanciada na Decisão 925/1999-Plenário
(Ministro-Relator Walton Alencar) e Acórdãos 731/2003-Plenário e 732/2003-Plenário (ambos de Relatoria do Ministro
Guilherme Palmeira), que se alinha à decisão do Supremo Tribunal Federal - STF no âmbito do Recurso Extraordinário
638.115/CE (Relator Ministro Gilmar Mendes), admite a incorporação ou atualização da vantagem de quintos, transformada em
Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI pelo art. 62-A da Lei 8.112/1990, somente até o dia 8/4/1998, conforme
previsto no art. 3º da Lei 9.624/1998.
33. Ademais, nos termos do Acórdão 5.455/2018 - 2ª Câmara (Ministro-Relator José Mucio Monteiro), eventual tempo
residual existente em 10/11/1997, não empregado para a concessão de quintos, pode ser utilizado para incorporação de apenas
um décimo, nos termos do art. 5º da Lei 9.624/1998, com termo final, a qualquer tempo, na data em que o servidor completar o
interstício de doze meses, de acordo com a sistemática definida na redação original do art. 3º da Lei 8.911/1994, com posterior
transformação em VPNI.
34. Passa-se, a partir desse momento, à análise do ato em destaque:
34.1 Não há irregularidades no que se refere à vantagem de ‘quintos’, haja vista está amparada pela jurisprudência deste
Tribunal.
34.2 Sobre a vantagem de ‘opção’, entende-se que sua concessão foi indevida, visto que proporcionou um acréscimo aos
proventos de aposentadoria em relação a última remuneração contributiva da atividade, resultando em descumprimento do
disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
35. Nada obstante, deve-se dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, nos termos do
Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal.
36. Por fim, vale destacar que o aludido ato deu entrada neste Tribunal há menos de cinco anos, não sendo aplicável,
portanto, o procedimento de contraditório e ampla defesa determinado pelo Acórdão 587/2011-TCU-Plenário.
CONCLUSÃO
37. A abrangência e a profundidade das verificações levadas a efeito fundamentam convicção de que o ato de
aposentadoria deve ser apreciado pela ilegalidade, em razão de conter o pagamento da vantagem de opção que trata o art. 2º da
Lei 8.911/1994 (c/c art. 18 da Lei 11.416/2006), o que proporcionou um acréscimo aos proventos de aposentadoria em relação
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a última remuneração contributiva da atividade, resultando em descumprimento do disposto no art. 40, caput e § 2º, da
Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
38. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1 o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei
8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, propõe-se:
a) considerar ilegal e negar o registro do ato constante do presente processo.
b) dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da
Súmula de Jurisprudência do TCU;
c) determinar à Unidade Jurisdicionada que:
c.1) abstenha de realizar pagamentos para o ato ora apreciado pela ilegalidade, no prazo 15 (quinze) dias, contados a partir
da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art.
262, caput, do Regimento Interno do TCU;
c.2) emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias, após corrigida a falha
que ensejou na ilegalidade do ato;
c.3) comunique a interessada do teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de
eventuais recursos não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os
recursos não sejam providos;
c.4) no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a
interessada está ciente do julgamento deste Tribunal.”

2. O Ministério Público de Contas, representado nos autos pelo Procurador Sergio Ricardo Costa
Caribé, manifestou-se de acordo com o encaminhamento sugerido pela Sefip (peça 6):
É o relatório.
VOTO
Cuidam os autos de aposentadoria instituída no âmbito do Supremo Tribunal Federal em favor de Lillian Gomes da
Silva.
2. Preliminarmente, consigno que o ato em exame deu entrada no TCU há menos de cinco anos, circunstância que
dispensa o procedimento prévio de uso das garantias da ampla defesa e do contraditório, nos termos da orientação fixada mediante
o Acórdão 587/2011-TCU-Plenário, em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
3. No mérito, a secretaria especializada sugere a ilegalidade e negativa de registro da presente concessão, por identificar
que ela contempla a parcela denominada “opção” em desacordo com a legislação de regência. A proposta contou com a anuência
do Ministério Púbico de Contas.
4. De pronto, verifico que o encaminhamento sugerido pela secretaria especializada tem por base amplo e convincente
arrazoado que merece acolhimento, razão pela qual adoto aqui, como razões de decidir, os fundamentos ali sustentados, sem
prejuízo de tecer as seguintes considerações.
5. Em relação à incorporação de vantagem decorrente do exercício de cargo ou função comissionada, convém destacar o
seguinte artigo da Lei 8.112/1990:
“Art. 193. O servidor que tiver exercido função de direção, chefia, assessoramento, assistência ou cargo em comissão,
por período de 5 (cinco) anos consecutivos, ou 10 (dez) anos interpolados, poderá aposentar-se com a gratificação da função ou
remuneração do cargo em comissão, de maior valor, desde que exercido por um período mínimo de 2 (dois) anos.
§ 1° Quando o exercício da função ou cargo em comissão de maior valor não corresponder ao período de 2 (dois) anos,
será incorporada a gratificação ou remuneração da função ou cargo em comissão imediatamente inferior dentre os exercidos.
§ 2° A aplicação do disposto neste artigo exclui as vantagens previstas no art. 192, bem como a incorporação de que trata
o art. 62, ressalvado o direito de opção.”
6. Referido dispositivo foi revogado com a edição da MP 831, publicada em 18/1/1995 e convertida na Lei 9.527/1997.
7. O sobredito regramento foi objeto de novo disciplinamento com o advento da Lei 9.624/1998, nos seguintes termos:
“Art. 7º É assegurado o direito à vantagem de que trata a art. 193 da Lei nº 8.112, de 1990, aos servidores que, até 19 de
janeiro de 1995, tenham completado todos os requisitos para obtenção de aposentadoria dentro das normas até então vigentes.
Parágrafo único. A aplicação do disposto no caput exclui a incorporação a que se referia o art. 62 e as vantagens previstas
no art. 192 da Lei nº 8.112, de 1990”.
8. Sobre a parcela denominada “opção”, impõe-se destacar o disposto na Lei 8.911/1994:
“Art. 2º É facultado ao servidor investido em cargo em comissão ou função de direção, chefia e assessoramento, previstos
nesta Lei, optar pela remuneração correspondente ao vencimento de seu cargo efetivo, acrescido de cinqüenta e cinco por cento
do vencimento fixado para o cargo em comissão, ou das funções de direção, chefia e assessoramento e da gratificação de atividade
pelo desempenho de função, e mais a representação mensal. Parágrafo único. O servidor investido em função gratificada (FG)
ou de representação (GR), ou assemelhadas, constantes do Anexo desta Lei, perceberá o valor do vencimento do cargo efetivo,
acrescido da remuneração da função para a qual foi designado.
(...)
Art. 11. A vantagem de que trata esta Lei integra os proventos de aposentadoria e pensões.”
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9. Diante do sobredito arcabouço normativo, a questão relativa à incorporação da “opção” aos proventos foi objeto de
amplas discussões no âmbito do Acórdão 2.076/2005-TCU-Plenário, ocasião em que foi assegurada a incorporação da vantagem
aos proventos de aposentadoria dos servidores que, até a data de 18/1/1995, tivessem satisfeito os pressupostos temporais
estabelecidos no art. 193 da Lei 8.112/1990, ainda que sem os requisitos para aposentação em qualquer modalidade.
10. Ocorre que a consignação da “opção” merece ser avaliada à luz da impossibilidade de que os proventos de
aposentadoria ou pensão excedam a remuneração do servidor no cargo efetivo, conforme estabelece o art. 40, § 2º, da
Constituição Federal, com redação dada pela EC 20/1998:
“Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de
15/12/98)
(...)
§ 2º Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do
respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão”.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)”
11. Nesse cenário, a questão atinente à “opção” foi objeto de esclarecimento por ocasião do Acórdão 1.599/2019-TCUPlenário, que fixou o seguinte entendimento:
“9.4. firmar entendimento de que é vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive
o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão (‘opção’), aos servidores que implementaram os requisitos de
aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou o valor dos proventos à
remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria.”
12. No caso em exame, a interessada implementou os requisitos para aposentadoria após a publicação da EC 20/1998, o
que a atrai a disciplina do art. 40, § 2º, da CF/1988, e impede que lhe seja consignada a vantagem “opção”, por acarretar proventos
em valor superior à remuneração do cargo efetivo. Essa circunstância impõe a chancela de ilegalidade à concessão, com negativa
de registro, sem prejuízo da dispensa de devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, nos termos do enunciado 106
da súmula da jurisprudência do TCU.
Ante o exposto, voto por que o Tribunal adote a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 481/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 029.881/2019-6.
2. Grupo I – Classe de Assunto V – Aposentadoria.
3. Interessada: Lillian Gomes da Silva (225.358.961-68).
4. Órgão/Entidade: Supremo Tribunal Federal.
5. Relator: Ministro Bruno Dantas.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia aposentadoria instituída no âmbito do Supremo Tribunal
Federal,
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, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1º, inciso V,
39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, e ainda com o art. 260, § 1º, 261, caput e § 1º, e 262, caput e § 2º, do Regimento Interno
do TCU, em:
9.1. considerar ilegal a aposentadoria de Lillian Gomes da Silva (225.358.961-68), negando o registro ao ato
correspondente;
9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (enunciado 106 da súmula da
jurisprudência predominante do TCU);
9.3. determinar ao Supremo Tribunal Federal que:
9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal, sob pena de
responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo ato, livre das irregularidades apontadas, a
ser submetido à apreciação do TCU no prazo de 30 (trinta) dias;
9.3.2. no prazo de 15 (quinze) dias, dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada cujo ato ora é considerado
ilegal, esclarecendo-lhe que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recurso não a exime da devolução dos valores
percebidos indevidamente após a notificação sobre o presente acórdão, em caso de não provimento do recurso porventura
impetrado;
9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, informe ao TCU as medidas adotadas, sem prejuízo de encaminhar comprovante sobre
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a data em que a interessada tomou conhecimento do contido no item anterior;
9.4. dar ciência deste acórdão ao Supremo Tribunal Federal.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0481-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler, Bruno Dantas (Relator) e Vital do
Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.

GRUPO I – CLASSE V – Primeira Câmara
TC 031.242/2019-7
Natureza: Aposentadoria
Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região/AM e RR
Interessado: Anchises Pereira de Mello (046.462.742-72)
Representação legal: não há
SUMÁRIO: APOSENTADORIA. VANTAGEM DENOMINADA “OPÇÃO”. PROVENTOS SUPERIORES À
REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO CONTIDA NA EMENDA
CONSTITUCIONAL 20/1998. ILEGALIDADE DO ATO. DETERMINAÇÕES. CIÊNCIA.

RELATÓRIO
Cuidam os autos de aposentadoria instituída no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região/AM e RR. Em
análise do feito, a Secretaria de Fiscalização de Pessoal elaborou o acervo instrutivo que compõe a peça 4 dos autos, que adoto
como parte integrante do relatório por retratar as principais ocorrências havidas nos presentes autos:
“EXAME TÉCNICO
3. A aposentadoria se deu em razão de invalidez permanente, com proventos integrais, calculados com base na última
remuneração do cargo em que se deu a aposentadoria, com fundamento no art. 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal, c/c
Emenda Constitucional 70/2012.
4. De acordo com as informações do ato concessório, verifica-se que o interessado atendeu os requisitos do fundamento
concessório.
5. Detectou-se a concessão da vantagem de opção que trata o art. 2º da Lei 8.911/1994 (c/c art. 18 da Lei 11.416/2006),
e a vantagem de quintos/décimos, transformada em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, pelo artigo 62-A da
Lei 8.112/1990 que passaremos a discorrer abaixo.
Incorporação de opção de função.
6. A possibilidade de carrear para a aposentadoria as vantagens da comissão ou função gratificada adveio com a Lei
1.711/1952, que assim estabelecia em seu art. 180:
‘Art. 180. O funcionário que contar mais de 35 anos de serviço público será aposentado:
a) com as vantagens da comissão ou função gratificada em cujo exercício se achar, desde que o exercício abranja, sem
interrupção, os cinco anos anteriores;
b) com idênticas vantagens, desde que o exercício do cargo em comissão ou da função gratificada tenha compreendido
um período de dez anos, consecutivos ou não, mesmo que, ao aposentar-se, o funcionário já esteja fora daquele exercício’.
7. Tal previsão também estava no art. 193 da Lei 8.112/1990:
‘Art. 193. O servidor que tiver exercido função de direção, chefia, assessoramento, assistência ou cargo em comissão,
por período de 5 (cinco) anos consecutivos, ou 10 (dez) anos interpolados, poderá aposentar-se com a gratificação da função
ou remuneração do cargo em comissão, de maior valor, desde que exercido por um período mínimo de 2 (dois) anos.
§ 1° Quando o exercício da função ou cargo em comissão de maior valor não corresponder ao período de 2 (dois) anos,
será incorporada a gratificação ou remuneração da função ou cargo em comissão imediatamente inferior dentre os exercidos.
§ 2° A aplicação do disposto neste artigo exclui as vantagens previstas no art. 192, bem como a incorporação de que
trata o art. 62, ressalvado o direito de opção’.
8. Esse regramento vigorou até o dia 18 de janeiro de 1995, quando foi editado a Medida Provisória 831 que, depois de
diversas reedições, foi convertida na Lei 9.527/1997.
9. A Lei 9.624/1998 também tratou de disciplinar a data limite para a concessão da vantagem do art. 193 da Lei
8.112/1990:
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‘Art. 7º É assegurado o direito à vantagem de que trata a art. 193 da Lei nº 8.112, de 1990, aos servidores que, até 19
de janeiro de 1995, tenham completado todos os requisitos para obtenção de aposentadoria dentro das normas até então
vigentes.
Parágrafo único. A aplicação do disposto no caput exclui a incorporação a que se referia o art. 62 e as vantagens
previstas no art. 192 da Lei nº 8.112, de 1990’.
10. Já a possibilidade de carrear para a aposentadoria a vantagem de ‘opção’ adveio com a edição da Lei 8.911/1994, que
assim estabelecia:
‘Art. 2º É facultado ao servidor investido em cargo em comissão ou função de direção, chefia e assessoramento, previstos
nesta Lei, optar pela remuneração correspondente ao vencimento de seu cargo efetivo, acrescido de cinqüenta e cinco por cento
do vencimento fixado para o cargo em comissão, ou das funções de direção, chefia e assessoramento e da gratificação de
atividade pelo desempenho de função, e mais a representação mensal.
Parágrafo único. O servidor investido em função gratificada (FG) ou de representação (GR), ou assemelhadas,
constantes do Anexo desta Lei, perceberá o valor do vencimento do cargo efetivo, acrescido da remuneração da função para a
qual foi designado.
...........
Art. 11. A vantagem de que trata esta Lei integra os proventos de aposentadoria e pensões.
11. Assim, ao analisar o tema, no âmbito do Acórdão 2.076/2005 – Plenário (Ministro Revisor Valmir Campelo), este
Tribunal fixou entendimento de que seria assegurado na aposentadoria a vantagem decorrente da opção, prevista no art. 2º da
Lei nº 8.911/94, aos servidores que, até a data de 18 de janeiro de 1995, tenham satisfeito os pressupostos temporais estabelecidos
no art. 193 da Lei 8.112/90, ainda que sem os requisitos para aposentação em qualquer modalidade.
12. Tal Acórdão foi proferido em sede de Embargos de Declaração opostos ao Acórdão 589/2009 – Plenário (MinistroRelator Augusto Sherman) que, por sua vez, foi oriundo de Recurso de Reexame contra a Decisão 844/2001 – Plenário (MinistroRelator Walton Alencar Rodrigues).
13. Ao proferir tal entendimento no Acórdão 2.076/2005, este Tribunal baseou-se no conteúdo das Leis 8.112/1990,
8.911/1994 e 9.624/1998.
14. Todavia, após a publicação da Emenda Constitucional 20/1998, que inseriu o parágrafo segundo no art. 40 da
Constituição Federal, tal entendimento deixou de produzir efeitos:
‘Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de
15/12/98)
....................
§ 2º Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do
respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da
pensão’. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
15. Isso porque, a partir desse comando constitucional, foi estabelecido um limitador a ser observado por ocasião da
concessão de aposentadorias e pensões por morte, qual seja, a remuneração do servidor no cargo efetivo. Assim, nenhum servidor
poderá, por ocasião de sua aposentadoria, ter proventos superiores que a remuneração do seu cargo efetivo na atividade.
16. Portanto, o alcance do entendimento exposto no Acórdão 2.076/2005 – TCU – Plenário se limita até o dia 16/12/1998,
haja vista que, a incorporação da vantagem de opção aos proventos de aposentadoria ou pensões acarreta descumprimento do
art. 40, § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
17. Sobre o tema (art. 40, § 2º, da Constituição Federal), segue abaixo decisão do Supremo Tribunal Federal no âmbito
do Agravo Regimental 721.354/MG, cuja relatora foi a Ministra Ellen Gracie:
‘Revisão de pensão por morte. Cumulação: previdenciária e acidentária. (...) O quantum da pensão por morte, nos
termos do art. 40, § 2º, § 7º e § 8º, não pode extrapolar a totalidade dos vencimentos da remuneração do servidor à época do
seu falecimento’.
[AI 721.354 AgR, rel. min. Ellen Gracie, j. 14-12-2010, 2ª T, DJE de 9-2-2011.]
18. Percebe-se que o comando do art. 40, § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional
20/1998, foi editado exatamente para dar efetividade ao sistema contributivo e solidário da Previdência Social, haja vista que o
servidor jamais poderia efetivar contribuição social de valor que não seria incorporado aos proventos de inatividade.
19. A incorporação aos proventos de aposentadoria ou pensão de qualquer vantagem (no caso concreto a vantagem de
opção), sem a respectiva contribuição previdenciária na ativa, contraria os princípios da solidariedade, da contributividade e do
equilíbrio financeiro e atuarial, todos insculpidos no caput do art. 40 da Constituição Federal.
20. Em virtude da instituição do princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, uma nova fase da Previdência Social foi
inaugurada, trazendo a necessidade de uma legislação que considere a necessidade de sustentabilidade financeira do sistema e
que permita a concessão de benefícios com uma estreita relação com os valores contribuídos.
21. O princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, assim, se constitui como um princípio que busca o equilíbrio das contas
da previdência social, sob o aspecto financeiro e atuarial, global e individual. É um princípio que busca garantir a manutenção
do sistema previdenciário, fazendo com que os benefícios devidos por lei sejam satisfeitos no presente e no futuro. Utilizando,
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para isso, técnicas financeiras e atuariais que considerem fatores como a variação demográfica da população, volume de
contribuições e de benefícios em manutenção, períodos de contribuição de manutenção de benefícios, além de diversos outros
fatores que devam ser considerados para que haja esse equilíbrio.
22. O princípio foi inserido no texto da Lei Maior como mandamento a ser perseguido pelo legislador ordinário ou
interprete da norma e acompanhado de perto pelo organizador da Previdência Social. Não se trata de abstração especulativa ou
construção doutrinária; é comando dispositivo invocável quando das medidas que atentem contra sua determinação. Se ignorado
pelo administrador ou legislador ordinário, vale dizer, pelo aplicador da regra previdenciária, a providência tomada reveste-se
da classificação jurídica de inconstitucionalidade, sobrevindo os consectários inerentes.
23. A respeito do tema, segue abaixo entendimentos do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o tema:
‘O princípio da solidariedade se presta a universalizar o âmbito de potenciais contribuintes, mitigando a referibilidade
que é própria das contribuições. Não se presta o referido postulado a legitimar distorções na base de cálculo das contribuições,
as quais, no intuito desmedido de arrecadar, acarretam o desvirtuamento da natureza retributiva que deve marcar os regimes
de previdência’.
[ARE 669.573 AgR, rel. min. Roberto Barroso, j. 4-8-2015, 1ª T, DJE de 26-8-2015.]
‘O sistema público de previdência social é fundamentado no princípio da solidariedade (art. 3º, I, da CB/1988),
contribuindo os ativos para financiar os benefícios pagos aos inativos. Se todos, inclusive inativos e pensionistas, estão sujeitos
ao pagamento das contribuições, bem como aos aumentos de suas alíquotas, seria flagrante a afronta ao princípio da isonomia
se o legislador distinguisse, entre os beneficiários, alguns mais e outros menos privilegiados, eis que todos contribuem, conforme
as mesmas regras, para financiar o sistema. Se as alterações na legislação sobre custeio atingem a todos, indiscriminadamente,
já que as contribuições previdenciárias têm natureza tributária, não há que se estabelecer discriminação entre os beneficiários,
sob pena de violação do princípio constitucional da isonomia’.
[RE 450.855 AgR, rel. min. Eros Grau, j. 23-8-2005, 1ª T, DJ de 9-12-2005.]
‘Impossibilidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias. A jurisprudência
do STF firmou-se no sentido de que somente as parcelas que podem ser incorporadas à remuneração do servidor para fins de
aposentadoria podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária’.
[AI 710.361 AgR, rel. min. Cármen Lúcia, j. 7-4-2009, 1ª T, DJE de 8-5-2009.]
= AI 712.880 AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 26-5-2009, 1ª T, DJE de 11-9-2009
Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 163 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso
extraordinário para determinar a restituição das parcelas não prescritas, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros
Teori Zavascki, Dias Toffoli (Presidente), Marco Aurélio e Gilmar Mendes. Em seguida, por maioria, fixou-se a seguinte tese:
‘Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais
como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’’, vencido o Ministro Marco
Aurélio. Não votou o Ministro Alexandre de Moraes, sucessor do Ministro Teori Zavascki. Ausente, justificadamente, o Ministro
Celso de Mello. Plenário, 11.10.2018.
RE 593.068/SC (Min. Relator Roberto Barroso)
24. Percebe-se que é entendimento pacífico do STF de que somente as parcelas que podem ser incorporadas à
remuneração do servidor para fins de aposentadoria podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária.
25. Com base nessa jurisprudência do STF, esta Unidade Técnica entende que a recíproca também é verdadeira, ou seja,
somente as parcelas que sofrem a incidência da contribuição previdenciária na atividade podem ser incorporadas à
remuneração do servidor para fins de aposentadoria e pensões.
26. Esta Corte de Contas já se pronunciou sobre essa matéria. O item 9.2.1. do Acórdão 1.286/2008-TCU-Plenário,
relator: Ministro Marcos Bemquerer, esclarece que:
‘9.2.1. no regime contributivo previdenciário constitucional é vedado ao servidor público carrear para os proventos da
aposentadoria ou para a pensão por ele instituída parcela da remuneração sobre a qual não incidiu desconto previdenciário’;
27. Além disso, entende-se que está claro no voto do Ministro Benjamin Zymler, proferido no Acórdão 2.000/2017-TCUPlenário, de que é necessária a contribuição previdenciária, na ativa, de qualquer parcela que seja incorporável aos proventos de
aposentadorias e pensões.
28. Assim, entende-se que não se alinha ao atual comando constitucional a incorporação aos proventos de aposentadorias
e pensões de determinada parcela que não haja incidência de contribuição previdenciária na ativa, como é o caso da vantagem
de ‘opção’ aqui tratada que sequer é paga aos servidores em atividade.
29. Corroborando com o comando constitucional, no âmbito do Acórdão 1.599/2019 – TCU – Plenário (Ministro-Relator
Benjamin Zymler), este Tribunal fixou entendimento de que era ‘vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da
Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão (‘opção’), aos servidores que
implementaram os requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou
o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria’.
30. Diante disso, por se tratar de vantagem que proporciona um acréscimo aos proventos de aposentadoria em relação à
última remuneração contributiva da atividade, é indevida a incorporação da vantagem que trata o art. 193 da Lei 8.112/1990,
inclusive o pagamento parcial da função comissionada (‘opção’) aos servidores que implementaram os requisitos de
aposentadoria após 16/12/1998, em face do disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela
Emenda Constitucional 20/1998.
Incorporação de quintos/décimos de função.
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31. Sobre a vantagem de quintos, a jurisprudência deste Tribunal consubstanciada na Decisão 925/1999-Plenário
(Ministro-Relator Walton Alencar) e Acórdãos 731/2003-Plenário e 732/2003-Plenário (ambos de Relatoria do Ministro
Guilherme Palmeira), que se alinha à decisão do Supremo Tribunal Federal - STF no âmbito do Recurso Extraordinário
638.115/CE (Relator Ministro Gilmar Mendes), admite a incorporação ou atualização da vantagem de quintos, transformada em
Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI pelo art. 62-A da Lei 8.112/1990, somente até o dia 8/4/1998, conforme
previsto no art. 3º da Lei 9.624/1998.
32. Ademais, nos termos do Acórdão 5.455/2018 - 2ª Câmara (Ministro-Relator José Mucio Monteiro), eventual tempo
residual existente em 10/11/1997, não empregado para a concessão de quintos, pode ser utilizado para incorporação de apenas
um décimo, nos termos do art. 5º da Lei 9.624/1998, com termo final, a qualquer tempo, na data em que o servidor completar o
interstício de doze meses, de acordo com a sistemática definida na redação original do art. 3º da Lei 8.911/1994, com posterior
transformação em VPNI.
33. Passa-se, a partir desse momento, à análise do ato em destaque:
33.1 Não há irregularidades no que se refere à vantagem de ‘quintos’, haja vista que está em consonância com a
jurisprudência deste Tribunal.
33.2 Sobre a vantagem de ‘opção’, entende-se que sua concessão foi indevida, visto que proporcionou um acréscimo aos
proventos de aposentadoria em relação a última remuneração contributiva da atividade, resultando em descumprimento do
disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
34. Nada obstante, deve-se dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, nos termos do
Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal.
35. Por fim, vale destacar que o aludido ato deu entrada neste Tribunal há menos de cinco anos, não sendo aplicável,
portanto, o procedimento de contraditório e ampla defesa determinado pelo Acórdão 587/2011-TCU-Plenário.
CONCLUSÃO
36. A abrangência e a profundidade das verificações levadas a efeito fundamentam convicção de que o ato de
aposentadoria deve ser apreciado pela ilegalidade, em razão de conter o pagamento da vantagem de opção que trata o art. 2º da
Lei 8.911/1994 (c/c art. 18 da Lei 11.416/2006), o que proporcionou um acréscimo aos proventos de aposentadoria em relação
a última remuneração contributiva da atividade, resultando em descumprimento do disposto no art. 40, caput e § 2º, da
Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
37. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1 o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei
8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, propõe-se:
a) considerar ilegal e negar o registro do ato constante do presente processo.
b) dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da
Súmula de Jurisprudência do TCU;
c) determinar à Unidade Jurisdicionada que:
c.1) abstenha de realizar pagamentos para o ato ora apreciado pela ilegalidade, no prazo 15 (quinze) dias, contados a partir
da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art.
262, caput, do Regimento Interno do TCU;
c.2) emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias, após corrigida a falha
que ensejou na ilegalidade do ato;
c.3) comunique o interessado do teor desta decisão, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição
de eventuais recursos não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os
recursos não sejam providos;
c.4) no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que o
interessado está ciente do julgamento deste Tribunal.”

2. O Ministério Público de Contas, representado nos autos pelo Procurador Sergio Ricardo Costa
Caribé, manifestou-se de acordo com o encaminhamento sugerido pela Sefip (peça 6):
É o relatório.
VOTO
Cuidam os autos de aposentadoria instituída no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região/AM e RR em
favor de Anchises Pereira de Mello.
2. Preliminarmente, consigno que o ato em exame deu entrada no TCU há menos de cinco anos, circunstância que
dispensa o procedimento prévio de uso das garantias da ampla defesa e do contraditório, nos termos da orientação fixada mediante
o Acórdão 587/2011-TCU-Plenário, em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
3. No mérito, a secretaria especializada sugere a ilegalidade e negativa de registro da presente concessão, por identificar
que ela contempla a parcela denominada “opção” em desacordo com a legislação de regência. A proposta contou com a anuência
do Ministério Púbico de Contas.
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4. De pronto, verifico que o encaminhamento sugerido pela secretaria especializada tem por base amplo e convincente
arrazoado que merece acolhimento, razão pela qual adoto aqui, como razões de decidir, os fundamentos ali sustentados, sem
prejuízo de tecer as seguintes considerações.
5. Em relação à incorporação de vantagem decorrente do exercício de cargo ou função comissionada, convém destacar o
seguinte artigo da Lei 8.112/1990:
“Art. 193. O servidor que tiver exercido função de direção, chefia, assessoramento, assistência ou cargo em comissão,
por período de 5 (cinco) anos consecutivos, ou 10 (dez) anos interpolados, poderá aposentar-se com a gratificação da função ou
remuneração do cargo em comissão, de maior valor, desde que exercido por um período mínimo de 2 (dois) anos.
§ 1° Quando o exercício da função ou cargo em comissão de maior valor não corresponder ao período de 2 (dois) anos,
será incorporada a gratificação ou remuneração da função ou cargo em comissão imediatamente inferior dentre os exercidos.
§ 2° A aplicação do disposto neste artigo exclui as vantagens previstas no art. 192, bem como a incorporação de que trata
o art. 62, ressalvado o direito de opção.”
6. Referido dispositivo foi revogado com a edição da MP 831, publicada em 18/1/1995 e convertida na Lei 9.527/1997.
7. O sobredito regramento foi objeto de novo disciplinamento com o advento da Lei 9.624/1998, nos seguintes termos:
“Art. 7º É assegurado o direito à vantagem de que trata a art. 193 da Lei nº 8.112, de 1990, aos servidores que, até 19 de
janeiro de 1995, tenham completado todos os requisitos para obtenção de aposentadoria dentro das normas até então vigentes.
Parágrafo único. A aplicação do disposto no caput exclui a incorporação a que se referia o art. 62 e as vantagens previstas
no art. 192 da Lei nº 8.112, de 1990”.
8. Sobre a parcela denominada “opção”, impõe-se destacar o disposto na Lei 8.911/1994:
“Art. 2º É facultado ao servidor investido em cargo em comissão ou função de direção, chefia e assessoramento, previstos
nesta Lei, optar pela remuneração correspondente ao vencimento de seu cargo efetivo, acrescido de cinqüenta e cinco por cento
do vencimento fixado para o cargo em comissão, ou das funções de direção, chefia e assessoramento e da gratificação de atividade
pelo desempenho de função, e mais a representação mensal. Parágrafo único. O servidor investido em função gratificada (FG)
ou de representação (GR), ou assemelhadas, constantes do Anexo desta Lei, perceberá o valor do vencimento do cargo efetivo,
acrescido da remuneração da função para a qual foi designado.
(...)
Art. 11. A vantagem de que trata esta Lei integra os proventos de aposentadoria e pensões.”
9. Diante do sobredito arcabouço normativo, a questão relativa à incorporação da “opção” aos proventos foi objeto de
amplas discussões no âmbito do Acórdão 2.076/2005-TCU-Plenário, ocasião em que foi assegurada a incorporação da vantagem
aos proventos de aposentadoria dos servidores que, até a data de 18/1/1995, tivessem satisfeito os pressupostos temporais
estabelecidos no art. 193 da Lei 8.112/1990, ainda que sem os requisitos para aposentação em qualquer modalidade.
10. Ocorre que a consignação da “opção” merece ser avaliada à luz da impossibilidade de que os proventos de
aposentadoria ou pensão excedam a remuneração do servidor no cargo efetivo, conforme estabelece o art. 40, § 2º, da
Constituição Federal, com redação dada pela EC 20/1998:
“Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de
15/12/98)
(...)
§ 2º Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do
respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão”.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)”
11. Nesse cenário, a questão atinente à “opção” foi objeto de esclarecimento por ocasião do Acórdão 1.599/2019-TCUPlenário, que fixou o seguinte entendimento:
“9.4. firmar entendimento de que é vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive
o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão (‘opção’), aos servidores que implementaram os requisitos de
aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou o valor dos proventos à
remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria.”
12. No caso em exame, o interessado implementou os requisitos para aposentadoria após a publicação da EC 20/1998, o
que a atrai a disciplina do art. 40, § 2º, da CF/1988, e impede que lhe seja consignada a vantagem “opção”, por acarretar proventos
em valor superior à remuneração do cargo efetivo. Essa circunstância impõe a chancela de ilegalidade à concessão, com negativa
de registro, sem prejuízo da dispensa de devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, nos termos do enunciado 106
da súmula da jurisprudência do TCU.
Ante o exposto, voto por que o Tribunal adote a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 482/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 031.242/2019-7.
2. Grupo I – Classe de Assunto V – Aposentadoria.
3. Interessado: Anchises Pereira de Mello (046.462.742-72).

522
Tribunal de Contas da União
Secretaria das Sessões

4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região/AM e RR.
5. Relator: Ministro Bruno Dantas.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia aposentadoria instituída no âmbito do Tribunal Regional
do Trabalho da 11ª Região/AM e RR,
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, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1º, inciso V,
39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, e ainda com o art. 260, § 1º, 261, caput e § 1º, e 262, caput e § 2º, do Regimento Interno
do TCU, em:
9.1. considerar ilegal a aposentadoria de Anchises Pereira de Mello (046.462.742-72), negando o registro ao ato
correspondente;
9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (enunciado 106 da súmula da
jurisprudência predominante do TCU);
9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região/AM e RR que:
9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal, sob pena de
responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo ato, livre das irregularidades apontadas, a
ser submetido à apreciação do TCU no prazo de 30 (trinta) dias;
9.3.2. no prazo de 15 (quinze) dias, dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado cujo ato ora é considerado
ilegal, esclarecendo-lhe que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recurso não o exime da devolução dos valores
percebidos indevidamente após a notificação sobre o presente acórdão, em caso de não provimento do recurso porventura
impetrado;
9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, informe ao TCU as medidas adotadas, sem prejuízo de encaminhar comprovante sobre
a data em que o interessado tomou conhecimento do contido no item anterior;
9.4. dar ciência deste acórdão ao Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região/AM e RR.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0482-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler, Bruno Dantas (Relator) e Vital do
Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.

GRUPO I – CLASSE V – Primeira Câmara
TC 031.277/2019-5
Natureza: Aposentadoria
Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/SP
Interessado: Elias Batista de França (028.231.348-67)
Representação legal: não há
SUMÁRIO: APOSENTADORIA. VANTAGEM DENOMINADA “OPÇÃO”. PROVENTOS SUPERIORES À
REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO CONTIDA NA EMENDA
CONSTITUCIONAL 20/1998. ILEGALIDADE DO ATO. DETERMINAÇÕES. CIÊNCIA.

RELATÓRIO
Cuidam os autos de aposentadoria instituída no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/SP.
Em análise do feito, a Secretaria de Fiscalização de Pessoal elaborou o acervo instrutivo que compõe a peça 5 dos autos, que
adoto como parte integrante do relatório por retratar as principais ocorrências havidas nos presentes autos:
“EXAME TÉCNICO
3. A aposentadoria se deu na modalidade voluntária, com proventos integrais, calculados com base na última remuneração
do cargo em que se deu a aposentadoria, com fundamento no art. 3º da Emenda Constitucional 47/2005.
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4. De acordo com as informações do ato concessório, verifica-se que o interessado implementou os requisitos para se
aposentar, visto que possuía idade, tempo de contribuição, de serviço público, de carreira e de cargo requeridos pelo fundamento
concessório.
5. Detectou-se a concessão da vantagem de opção que trata o art. 2º da Lei 8.911/1994 (c/c art. 18 da Lei 11.416/2006),
e a vantagem de quintos/décimos, transformada em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, pelo artigo 62-A da
Lei 8.112/1990 que passaremos a discorrer abaixo.
Incorporação de opção de função.
6. A possibilidade de carrear para a aposentadoria as vantagens da comissão ou função gratificada adveio com a Lei
1.711/1952, que assim estabelecia em seu art. 180:
‘Art. 180. O funcionário que contar mais de 35 anos de serviço público será aposentado:
a) com as vantagens da comissão ou função gratificada em cujo exercício se achar, desde que o exercício abranja, sem
interrupção, os cinco anos anteriores;
b) com idênticas vantagens, desde que o exercício do cargo em comissão ou da função gratificada tenha compreendido
um período de dez anos, consecutivos ou não, mesmo que, ao aposentar-se, o funcionário já esteja fora daquele exercício’.
7. Tal previsão também estava no art. 193 da Lei 8.112/1990:
‘Art. 193. O servidor que tiver exercido função de direção, chefia, assessoramento, assistência ou cargo em comissão,
por período de 5 (cinco) anos consecutivos, ou 10 (dez) anos interpolados, poderá aposentar-se com a gratificação da função
ou remuneração do cargo em comissão, de maior valor, desde que exercido por um período mínimo de 2 (dois) anos.
§ 1° Quando o exercício da função ou cargo em comissão de maior valor não corresponder ao período de 2 (dois) anos,
será incorporada a gratificação ou remuneração da função ou cargo em comissão imediatamente inferior dentre os exercidos.
§ 2° A aplicação do disposto neste artigo exclui as vantagens previstas no art. 192, bem como a incorporação de que
trata o art. 62, ressalvado o direito de opção’.
8. Esse regramento vigorou até o dia 18 de janeiro de 1995, quando foi editado a Medida Provisória 831 que, depois de
diversas reedições, foi convertida na Lei 9.527/1997.
9. A Lei 9.624/1998 também tratou de disciplinar a data limite para a concessão da vantagem do art. 193 da Lei
8.112/1990:
‘Art. 7º É assegurado o direito à vantagem de que trata a art. 193 da Lei nº 8.112, de 1990, aos servidores que, até 19
de janeiro de 1995, tenham completado todos os requisitos para obtenção de aposentadoria dentro das normas até então
vigentes.
Parágrafo único. A aplicação do disposto no caput exclui a incorporação a que se referia o art. 62 e as vantagens
previstas no art. 192 da Lei nº 8.112, de 1990’.
10. Já a possibilidade de carrear para a aposentadoria a vantagem de ‘opção’ adveio com a edição da Lei 8.911/1994, que
assim estabelecia:
‘Art. 2º É facultado ao servidor investido em cargo em comissão ou função de direção, chefia e assessoramento, previstos
nesta Lei, optar pela remuneração correspondente ao vencimento de seu cargo efetivo, acrescido de cinqüenta e cinco por cento
do vencimento fixado para o cargo em comissão, ou das funções de direção, chefia e assessoramento e da gratificação de
atividade pelo desempenho de função, e mais a representação mensal.
Parágrafo único. O servidor investido em função gratificada (FG) ou de representação (GR), ou assemelhadas,
constantes do Anexo desta Lei, perceberá o valor do vencimento do cargo efetivo, acrescido da remuneração da função para a
qual foi designado.
...........
Art. 11. A vantagem de que trata esta Lei integra os proventos de aposentadoria e pensões.
11. Assim, ao analisar o tema, no âmbito do Acórdão 2.076/2005 – Plenário (Ministro Revisor Valmir Campelo), este
Tribunal fixou entendimento de que seria assegurado na aposentadoria a vantagem decorrente da opção, prevista no art. 2º da
Lei nº 8.911/94, aos servidores que, até a data de 18 de janeiro de 1995, tenham satisfeito os pressupostos temporais estabelecidos
no art. 193 da Lei 8.112/90, ainda que sem os requisitos para aposentação em qualquer modalidade.
12. Tal Acórdão foi proferido em sede de Embargos de Declaração opostos ao Acórdão 589/2009 – Plenário (MinistroRelator Augusto Sherman) que, por sua vez, foi oriundo de Recurso de Reexame contra a Decisão 844/2001 – Plenário (MinistroRelator Walton Alencar Rodrigues).
13. Ao proferir tal entendimento no Acórdão 2.076/2005, este Tribunal baseou-se no conteúdo das Leis 8.112/1990,
8.911/1994 e 9.624/1998.
14. Todavia, após a publicação da Emenda Constitucional 20/1998, que inseriu o parágrafo segundo no art. 40 da
Constituição Federal, tal entendimento deixou de produzir efeitos:
‘Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de
15/12/98)
....................
§ 2º Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do
respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da
pensão’. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
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15. Isso porque, a partir desse comando constitucional, foi estabelecido um limitador a ser observado por ocasião da
concessão de aposentadorias e pensões por morte, qual seja, a remuneração do servidor no cargo efetivo. Assim, nenhum servidor
poderá, por ocasião de sua aposentadoria, ter proventos superiores que a remuneração do seu cargo efetivo na atividade.
16. Portanto, o alcance do entendimento exposto no Acórdão 2.076/2005 – TCU – Plenário se limita até o dia 16/12/1998,
haja vista que, a incorporação da vantagem de opção aos proventos de aposentadoria ou pensões acarreta descumprimento do
art. 40, § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
17. Sobre o tema (art. 40, § 2º, da Constituição Federal), segue abaixo decisão do Supremo Tribunal Federal no âmbito
do Agravo Regimental 721.354/MG, cuja relatora foi a Ministra Ellen Gracie:
‘Revisão de pensão por morte. Cumulação: previdenciária e acidentária. (...) O quantum da pensão por morte, nos
termos do art. 40, § 2º, § 7º e § 8º, não pode extrapolar a totalidade dos vencimentos da remuneração do servidor à época do
seu falecimento’.
[AI 721.354 AgR, rel. min. Ellen Gracie, j. 14-12-2010, 2ª T, DJE de 9-2-2011.]
18. Percebe-se que o comando do art. 40, § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional
20/1998, foi editado exatamente para dar efetividade ao sistema contributivo e solidário da Previdência Social, haja vista que o
servidor jamais poderia efetivar contribuição social de valor que não seria incorporado aos proventos de inatividade.
19. A incorporação aos proventos de aposentadoria ou pensão de qualquer vantagem (no caso concreto a vantagem de
opção), sem a respectiva contribuição previdenciária na ativa, contraria os princípios da solidariedade, da contributividade e do
equilíbrio financeiro e atuarial, todos insculpidos no caput do art. 40 da Constituição Federal.
20. Em virtude da instituição do princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, uma nova fase da Previdência Social foi
inaugurada, trazendo a necessidade de uma legislação que considere a necessidade de sustentabilidade financeira do sistema e
que permita a concessão de benefícios com uma estreita relação com os valores contribuídos.
21. O princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, assim, se constitui como um princípio que busca o equilíbrio das contas
da previdência social, sob o aspecto financeiro e atuarial, global e individual. É um princípio que busca garantir a manutenção
do sistema previdenciário, fazendo com que os benefícios devidos por lei sejam satisfeitos no presente e no futuro. Utilizando,
para isso, técnicas financeiras e atuariais que considerem fatores como a variação demográfica da população, volume de
contribuições e de benefícios em manutenção, períodos de contribuição de manutenção de benefícios, além de diversos outros
fatores que devam ser considerados para que haja esse equilíbrio.
22. O princípio foi inserido no texto da Lei Maior como mandamento a ser perseguido pelo legislador ordinário ou
interprete da norma e acompanhado de perto pelo organizador da Previdência Social. Não se trata de abstração especulativa ou
construção doutrinária; é comando dispositivo invocável quando das medidas que atentem contra sua determinação. Se ignorado
pelo administrador ou legislador ordinário, vale dizer, pelo aplicador da regra previdenciária, a providência tomada reveste-se
da classificação jurídica de inconstitucionalidade, sobrevindo os consectários inerentes.
23. A respeito do tema, segue abaixo entendimentos do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o tema:
‘O princípio da solidariedade se presta a universalizar o âmbito de potenciais contribuintes, mitigando a referibilidade
que é própria das contribuições. Não se presta o referido postulado a legitimar distorções na base de cálculo das contribuições,
as quais, no intuito desmedido de arrecadar, acarretam o desvirtuamento da natureza retributiva que deve marcar os regimes
de previdência’.
[ARE 669.573 AgR, rel. min. Roberto Barroso, j. 4-8-2015, 1ª T, DJE de 26-8-2015.]
‘O sistema público de previdência social é fundamentado no princípio da solidariedade (art. 3º, I, da CB/1988),
contribuindo os ativos para financiar os benefícios pagos aos inativos. Se todos, inclusive inativos e pensionistas, estão sujeitos
ao pagamento das contribuições, bem como aos aumentos de suas alíquotas, seria flagrante a afronta ao princípio da isonomia
se o legislador distinguisse, entre os beneficiários, alguns mais e outros menos privilegiados, eis que todos contribuem, conforme
as mesmas regras, para financiar o sistema. Se as alterações na legislação sobre custeio atingem a todos, indiscriminadamente,
já que as contribuições previdenciárias têm natureza tributária, não há que se estabelecer discriminação entre os beneficiários,
sob pena de violação do princípio constitucional da isonomia’.
[RE 450.855 AgR, rel. min. Eros Grau, j. 23-8-2005, 1ª T, DJ de 9-12-2005.]
‘Impossibilidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias. A jurisprudência
do STF firmou-se no sentido de que somente as parcelas que podem ser incorporadas à remuneração do servidor para fins de
aposentadoria podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária’.
[AI 710.361 AgR, rel. min. Cármen Lúcia, j. 7-4-2009, 1ª T, DJE de 8-5-2009.]
= AI 712.880 AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 26-5-2009, 1ª T, DJE de 11-9-2009
Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 163 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso
extraordinário para determinar a restituição das parcelas não prescritas, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros
Teori Zavascki, Dias Toffoli (Presidente), Marco Aurélio e Gilmar Mendes. Em seguida, por maioria, fixou-se a seguinte tese:
‘Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais
como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’’, vencido o Ministro Marco
Aurélio. Não votou o Ministro Alexandre de Moraes, sucessor do Ministro Teori Zavascki. Ausente, justificadamente, o Ministro
Celso de Mello. Plenário, 11.10.2018.
RE 593.068/SC (Min. Relator Roberto Barroso)
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24. Percebe-se que é entendimento pacífico do STF de que somente as parcelas que podem ser incorporadas à
remuneração do servidor para fins de aposentadoria podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária.
25. Com base nessa jurisprudência do STF, esta Unidade Técnica entende que a recíproca também é verdadeira, ou seja,
somente as parcelas que sofrem a incidência da contribuição previdenciária na atividade podem ser incorporadas à
remuneração do servidor para fins de aposentadoria e pensões.
26. Esta Corte de Contas já se pronunciou sobre essa matéria. O item 9.2.1. do Acórdão 1.286/2008-TCU-Plenário,
relator: Ministro Marcos Bemquerer, esclarece que:
‘9.2.1. no regime contributivo previdenciário constitucional é vedado ao servidor público carrear para os proventos da
aposentadoria ou para a pensão por ele instituída parcela da remuneração sobre a qual não incidiu desconto previdenciário’;
27. Além disso, entende-se que está claro no voto do Ministro Benjamin Zymler, proferido no Acórdão 2.000/2017-TCUPlenário, de que é necessária a contribuição previdenciária, na ativa, de qualquer parcela que seja incorporável aos proventos de
aposentadorias e pensões.
28. Assim, entende-se que não se alinha ao atual comando constitucional a incorporação aos proventos de aposentadorias
e pensões de determinada parcela que não haja incidência de contribuição previdenciária na ativa, como é o caso da vantagem
de ‘opção’ aqui tratada que sequer é paga aos servidores em atividade.
29. Corroborando com o comando constitucional, no âmbito do Acórdão 1.599/2019 – TCU – Plenário (Ministro-Relator
Benjamin Zymler), este Tribunal fixou entendimento de que era ‘vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da
Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão (‘opção’), aos servidores que
implementaram os requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou
o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria’.
30. Diante disso, por se tratar de vantagem que proporciona um acréscimo aos proventos de aposentadoria em relação à
última remuneração contributiva da atividade, é indevida a incorporação da vantagem que trata o art. 193 da Lei 8.112/1990,
inclusive o pagamento parcial da função comissionada (‘opção’) aos servidores que implementaram os requisitos de
aposentadoria após 16/12/1998, em face do disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela
Emenda Constitucional 20/1998.
Incorporação de quintos/décimos de função.
31. Sobre a vantagem de quintos, a jurisprudência deste Tribunal consubstanciada na Decisão 925/1999-Plenário
(Ministro-Relator Walton Alencar) e Acórdãos 731/2003-Plenário e 732/2003-Plenário (ambos de Relatoria do Ministro
Guilherme Palmeira), que se alinha à decisão do Supremo Tribunal Federal - STF no âmbito do Recurso Extraordinário
638.115/CE (Relator Ministro Gilmar Mendes), admite a incorporação ou atualização da vantagem de quintos, transformada em
Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI pelo art. 62-A da Lei 8.112/1990, somente até o dia 8/4/1998, conforme
previsto no art. 3º da Lei 9.624/1998.
32. Ademais, nos termos do Acórdão 5.455/2018 - 2ª Câmara (Ministro-Relator José Mucio Monteiro), eventual tempo
residual existente em 10/11/1997, não empregado para a concessão de quintos, pode ser utilizado para incorporação de apenas
um décimo, nos termos do art. 5º da Lei 9.624/1998, com termo final, a qualquer tempo, na data em que o servidor completar o
interstício de doze meses, de acordo com a sistemática definida na redação original do art. 3º da Lei 8.911/1994, com posterior
transformação em VPNI.
33. Passa-se, a partir desse momento, à análise do ato em destaque:
33.1 Não há irregularidades no que se refere à vantagem de ‘quintos’, haja vista que está em consonância com a
jurisprudência deste Tribunal.
33.2 Sobre a vantagem de ‘opção’, entende-se que sua concessão foi indevida, visto que proporcionou um acréscimo aos
proventos de aposentadoria em relação a última remuneração contributiva da atividade, resultando em descumprimento do
disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
33.3 Especificamente sobre o acréscimo de 13,23% sobre as parcelas remuneratórias, entende-se desnecessário maiores
comentários, haja vista que ele não está refletindo nos proventos atuais (peça 2), em face de decisão do Supremo Tribunal Federal
na Reclamação 14872, que determinou a cessação do pagamento desse acréscimo.
34. Nada obstante, deve-se dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, nos termos do
Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal.
35. Por fim, vale destacar que o aludido ato deu entrada neste Tribunal há menos de cinco anos, não sendo aplicável,
portanto, o procedimento de contraditório e ampla defesa determinado pelo Acórdão 587/2011-TCU-Plenário.
CONCLUSÃO
36. A abrangência e a profundidade das verificações levadas a efeito fundamentam convicção de que o ato de
aposentadoria deve ser apreciado pela ilegalidade, em razão de conter o pagamento da vantagem de opção que trata o art. 2º da
Lei 8.911/1994 (c/c art. 18 da Lei 11.416/2006), o que proporcionou um acréscimo aos proventos de aposentadoria em relação
a última remuneração contributiva da atividade, resultando em descumprimento do disposto no art. 40, caput e § 2º, da
Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
37. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1 o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei
8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, propõe-se:
a) considerar ilegal e negar o registro do ato constante do presente processo.
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b) dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da
Súmula de Jurisprudência do TCU;
c) determinar à Unidade Jurisdicionada que:
c.1) abstenha de realizar pagamentos para o ato ora apreciado pela ilegalidade, no prazo 15 (quinze) dias, contados a partir
da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art.
262, caput, do Regimento Interno do TCU;
c.2) emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias, após corrigida a falha
que ensejou na ilegalidade do ato;
c.3) comunique o interessado do teor desta decisão, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição
de eventuais recursos não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os
recursos não sejam providos;
c.4) no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que o
interessado está ciente do julgamento deste Tribunal.”

2. O Ministério Público de Contas, representado nos autos pelo Procurador Sergio Ricardo Costa
Caribé, manifestou-se de acordo com o encaminhamento sugerido pela Sefip (peça 7):
É o relatório.
VOTO
Cuidam os autos de aposentadoria instituída no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/SP
em favor de Elias Batista de França.
2. Preliminarmente, consigno que o ato em exame deu entrada no TCU há menos de cinco anos, circunstância que
dispensa o procedimento prévio de uso das garantias da ampla defesa e do contraditório, nos termos da orientação fixada mediante
o Acórdão 587/2011-TCU-Plenário, em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
3. No mérito, a secretaria especializada sugere a ilegalidade e negativa de registro da presente concessão, por identificar
que ela contempla a parcela denominada “opção” em desacordo com a legislação de regência. A proposta contou com a anuência
do Ministério Púbico de Contas.
4. De pronto, verifico que o encaminhamento sugerido pela secretaria especializada tem por base amplo e convincente
arrazoado que merece acolhimento, razão pela qual adoto aqui, como razões de decidir, os fundamentos ali sustentados, sem
prejuízo de tecer as seguintes considerações.
5. Em relação à incorporação de vantagem decorrente do exercício de cargo ou função comissionada, convém destacar o
seguinte artigo da Lei 8.112/1990:
“Art. 193. O servidor que tiver exercido função de direção, chefia, assessoramento, assistência ou cargo em comissão,
por período de 5 (cinco) anos consecutivos, ou 10 (dez) anos interpolados, poderá aposentar-se com a gratificação da função ou
remuneração do cargo em comissão, de maior valor, desde que exercido por um período mínimo de 2 (dois) anos.
§ 1° Quando o exercício da função ou cargo em comissão de maior valor não corresponder ao período de 2 (dois) anos,
será incorporada a gratificação ou remuneração da função ou cargo em comissão imediatamente inferior dentre os exercidos.
§ 2° A aplicação do disposto neste artigo exclui as vantagens previstas no art. 192, bem como a incorporação de que trata
o art. 62, ressalvado o direito de opção.”
6. Referido dispositivo foi revogado com a edição da MP 831, publicada em 18/1/1995 e convertida na Lei 9.527/1997.
7. O sobredito regramento foi objeto de novo disciplinamento com o advento da Lei 9.624/1998, nos seguintes termos:
“Art. 7º É assegurado o direito à vantagem de que trata a art. 193 da Lei nº 8.112, de 1990, aos servidores que, até 19 de
janeiro de 1995, tenham completado todos os requisitos para obtenção de aposentadoria dentro das normas até então vigentes.
Parágrafo único. A aplicação do disposto no caput exclui a incorporação a que se referia o art. 62 e as vantagens previstas
no art. 192 da Lei nº 8.112, de 1990”.
8. Sobre a parcela denominada “opção”, impõe-se destacar o disposto na Lei 8.911/1994:
“Art. 2º É facultado ao servidor investido em cargo em comissão ou função de direção, chefia e assessoramento, previstos
nesta Lei, optar pela remuneração correspondente ao vencimento de seu cargo efetivo, acrescido de cinqüenta e cinco por cento
do vencimento fixado para o cargo em comissão, ou das funções de direção, chefia e assessoramento e da gratificação de atividade
pelo desempenho de função, e mais a representação mensal. Parágrafo único. O servidor investido em função gratificada (FG)
ou de representação (GR), ou assemelhadas, constantes do Anexo desta Lei, perceberá o valor do vencimento do cargo efetivo,
acrescido da remuneração da função para a qual foi designado.
(...)
Art. 11. A vantagem de que trata esta Lei integra os proventos de aposentadoria e pensões.”
9. Diante do sobredito arcabouço normativo, a questão relativa à incorporação da “opção” aos proventos foi objeto de
amplas discussões no âmbito do Acórdão 2.076/2005-TCU-Plenário, ocasião em que foi assegurada a incorporação da vantagem
aos proventos de aposentadoria dos servidores que, até a data de 18/1/1995, tivessem satisfeito os pressupostos temporais
estabelecidos no art. 193 da Lei 8.112/1990, ainda que sem os requisitos para aposentação em qualquer modalidade.
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10. Ocorre que a consignação da “opção” merece ser avaliada à luz da impossibilidade de que os proventos de
aposentadoria ou pensão excedam a remuneração do servidor no cargo efetivo, conforme estabelece o art. 40, § 2º, da
Constituição Federal, com redação dada pela EC 20/1998:
“Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de
15/12/98)
(...)
§ 2º Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do
respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão”.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)”
11. Nesse cenário, a questão atinente à “opção” foi objeto de esclarecimento por ocasião do Acórdão 1.599/2019-TCUPlenário, que fixou o seguinte entendimento:
“9.4. firmar entendimento de que é vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive
o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão (‘opção’), aos servidores que implementaram os requisitos de
aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou o valor dos proventos à
remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria.”
12. No caso em exame, o interessado implementou os requisitos para aposentadoria após a publicação da EC 20/1998, o
que a atrai a disciplina do art. 40, § 2º, da CF/1988, e impede que lhe seja consignada a vantagem “opção”, por acarretar proventos
em valor superior à remuneração do cargo efetivo. Essa circunstância impõe a chancela de ilegalidade à concessão, com negativa
de registro, sem prejuízo da dispensa de devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, nos termos do enunciado 106
da súmula da jurisprudência do TCU.
Ante o exposto, voto por que o Tribunal adote a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.

ACÓRDÃO Nº 483/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 031.277/2019-5.
2. Grupo I – Classe de Assunto V – Aposentadoria.
3. Interessado: Elias Batista de França (028.231.348-67).
4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/SP.
5. Relator: Ministro Bruno Dantas.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia aposentadoria instituída no âmbito do Tribunal Regional
do Trabalho da 15ª Região - Campinas/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 no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1º, inciso V,
39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, e ainda com o art. 260, § 1º, 261, caput e § 1º, e 262, caput e § 2º, do Regimento Interno
do TCU, em:
9.1. considerar ilegal a aposentadoria de Elias Batista de França (028.231.348-67), negando o registro ao ato
correspondente;
9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (enunciado 106 da súmula da
jurisprudência predominante do TCU);
9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/SP que:
9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal, sob pena de
responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo ato, livre das irregularidades apontadas, a
ser submetido à apreciação do TCU no prazo de 30 (trinta) dias;
9.3.2. no prazo de 15 (quinze) dias, dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado cujo ato ora é considerado
ilegal, esclarecendo-lhe que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recurso não o exime da devolução dos valores
percebidos indevidamente após a notificação sobre o presente acórdão, em caso de não provimento do recurso porventura
impetrado;
9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, informe ao TCU as medidas adotadas, sem prejuízo de encaminhar comprovante sobre
a data em que o interessado tomou conhecimento do contido no item anterior;
9.4. dar ciência deste acórdão ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/SP.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
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12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0483-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler, Bruno Dantas (Relator) e Vital do
Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.

GRUPO I – CLASSE V – Primeira Câmara
TC 031.346/2019-7
Natureza: Aposentadoria
Órgão/Entidade: Ministério Público Federal
Interessada: Maria das Graças Araújo (185.010.601-00)
Representação legal: não há
SUMÁRIO: APOSENTADORIA. VANTAGEM DENOMINADA “OPÇÃO”. PROVENTOS SUPERIORES À
REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO CONTIDA NA EMENDA
CONSTITUCIONAL 20/1998. ILEGALIDADE DO ATO. DETERMINAÇÕES. CIÊNCIA.

RELATÓRIO
Cuidam os autos de aposentadoria instituída no âmbito do Ministério Público Federal. Em análise do feito, a Secretaria
de Fiscalização de Pessoal elaborou o acervo instrutivo que compõe a peça 4 dos autos, que adoto como parte integrante do
relatório por retratar as principais ocorrências havidas nos presentes autos:
“EXAME TÉCNICO
3. A aposentadoria se deu na modalidade voluntária, com proventos integrais, calculados com base na última remuneração
do cargo em que se deu a aposentadoria, com fundamento no art. 3º da Emenda Constitucional 47/2005.
4. De acordo com as informações do ato concessório, verifica-se que a interessada implementou os requisitos para se
aposentar, visto que possuía idade, tempo de contribuição, de serviço público, de carreira e de cargo requeridos pelo fundamento
concessório.
5. Detectou-se a concessão da vantagem de opção que trata o art. 2º da Lei 8.911/1994 (c/c art. 16 da Lei 11.415/2006 e
art. 18 da Lei 13.316/2016), e a vantagem de quintos/décimos, transformada em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada
- VPNI, pelo artigo 62-A da Lei 8.112/1990 que passaremos a discorrer abaixo.
Incorporação de opção de função.
6. A possibilidade de carrear para a aposentadoria as vantagens da comissão ou função gratificada adveio com a Lei
1.711/1952, que assim estabelecia em seu art. 180:
‘Art. 180. O funcionário que contar mais de 35 anos de serviço público será aposentado:
a) com as vantagens da comissão ou função gratificada em cujo exercício se achar, desde que o exercício abranja, sem
interrupção, os cinco anos anteriores;
b) com idênticas vantagens, desde que o exercício do cargo em comissão ou da função gratificada tenha compreendido
um período de dez anos, consecutivos ou não, mesmo que, ao aposentar-se, o funcionário já esteja fora daquele exercício’.
7. Tal previsão também estava no art. 193 da Lei 8.112/1990:
‘Art. 193. O servidor que tiver exercido função de direção, chefia, assessoramento, assistência ou cargo em comissão,
por período de 5 (cinco) anos consecutivos, ou 10 (dez) anos interpolados, poderá aposentar-se com a gratificação da função
ou remuneração do cargo em comissão, de maior valor, desde que exercido por um período mínimo de 2 (dois) anos.
§ 1° Quando o exercício da função ou cargo em comissão de maior valor não corresponder ao período de 2 (dois) anos,
será incorporada a gratificação ou remuneração da função ou cargo em comissão imediatamente inferior dentre os exercidos.
§ 2° A aplicação do disposto neste artigo exclui as vantagens previstas no art. 192, bem como a incorporação de que
trata o art. 62, ressalvado o direito de opção’.
8. Esse regramento vigorou até o dia 18 de janeiro de 1995, quando foi editado a Medida Provisória 831 que, depois de
diversas reedições, foi convertida na Lei 9.527/1997.
9. A Lei 9.624/1998 também tratou de disciplinar a data limite para a concessão da vantagem do art. 193 da Lei
8.112/1990:
‘Art. 7º É assegurado o direito à vantagem de que trata a art. 193 da Lei nº 8.112, de 1990, aos servidores que, até 19
de janeiro de 1995, tenham completado todos os requisitos para obtenção de aposentadoria dentro das normas até então
vigentes.
Parágrafo único. A aplicação do disposto no caput exclui a incorporação a que se referia o art. 62 e as vantagens
previstas no art. 192 da Lei nº 8.112, de 1990’.
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10. Já a possibilidade de carrear para a aposentadoria a vantagem de ‘opção’ adveio com a edição da Lei 8.911/1994, que
assim estabelecia:
‘Art. 2º É facultado ao servidor investido em cargo em comissão ou função de direção, chefia e assessoramento, previstos
nesta Lei, optar pela remuneração correspondente ao vencimento de seu cargo efetivo, acrescido de cinqüenta e cinco por cento
do vencimento fixado para o cargo em comissão, ou das funções de direção, chefia e assessoramento e da gratificação de
atividade pelo desempenho de função, e mais a representação mensal.
Parágrafo único. O servidor investido em função gratificada (FG) ou de representação (GR), ou assemelhadas,
constantes do Anexo desta Lei, perceberá o valor do vencimento do cargo efetivo, acrescido da remuneração da função para a
qual foi designado.
...........
Art. 11. A vantagem de que trata esta Lei integra os proventos de aposentadoria e pensões.
11. Assim, ao analisar o tema, no âmbito do Acórdão 2.076/2005 – Plenário (Ministro Revisor Valmir Campelo), este
Tribunal fixou entendimento de que seria assegurado na aposentadoria a vantagem decorrente da opção, prevista no art. 2º da
Lei nº 8.911/94, aos servidores que, até a data de 18 de janeiro de 1995, tenham satisfeito os pressupostos temporais estabelecidos
no art. 193 da Lei 8.112/90, ainda que sem os requisitos para aposentação em qualquer modalidade.
12. Tal Acórdão foi proferido em sede de Embargos de Declaração opostos ao Acórdão 589/2009 – Plenário (MinistroRelator Augusto Sherman) que, por sua vez, foi oriundo de Recurso de Reexame contra a Decisão 844/2001 – Plenário (MinistroRelator Walton Alencar Rodrigues).
13. Ao proferir tal entendimento no Acórdão 2.076/2005, este Tribunal baseou-se no conteúdo das Leis 8.112/1990,
8.911/1994 e 9.624/1998.
14. Todavia, após a publicação da Emenda Constitucional 20/1998, que inseriu o parágrafo segundo no art. 40 da
Constituição Federal, tal entendimento deixou de produzir efeitos:
‘Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de
15/12/98)
....................
§ 2º Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do
respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da
pensão’. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
15. Isso porque, a partir desse comando constitucional, foi estabelecido um limitador a ser observado por ocasião da
concessão de aposentadorias e pensões por morte, qual seja, a remuneração do servidor no cargo efetivo. Assim, nenhum servidor
poderá, por ocasião de sua aposentadoria, ter proventos superiores que a remuneração do seu cargo efetivo na atividade.
16. Portanto, o alcance do entendimento exposto no Acórdão 2.076/2005 – TCU – Plenário se limita até o dia 16/12/1998,
haja vista que, a incorporação da vantagem de opção aos proventos de aposentadoria ou pensões acarreta descumprimento do
art. 40, § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
17. Sobre o tema (art. 40, § 2º, da Constituição Federal), segue abaixo decisão do Supremo Tribunal Federal no âmbito
do Agravo Regimental 721.354/MG, cuja relatora foi a Ministra Ellen Gracie:
‘Revisão de pensão por morte. Cumulação: previdenciária e acidentária. (...) O quantum da pensão por morte, nos
termos do art. 40, § 2º, § 7º e § 8º, não pode extrapolar a totalidade dos vencimentos da remuneração do servidor à época do
seu falecimento’.
[AI 721.354 AgR, rel. min. Ellen Gracie, j. 14-12-2010, 2ª T, DJE de 9-2-2011.]
18. Percebe-se que o comando do art. 40, § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional
20/1998, foi editado exatamente para dar efetividade ao sistema contributivo e solidário da Previdência Social, haja vista que o
servidor jamais poderia efetivar contribuição social de valor que não seria incorporado aos proventos de inatividade.
19. A incorporação aos proventos de aposentadoria ou pensão de qualquer vantagem (no caso concreto a vantagem de
opção), sem a respectiva contribuição previdenciária na ativa, contraria os princípios da solidariedade, da contributividade e do
equilíbrio financeiro e atuarial, todos insculpidos no caput do art. 40 da Constituição Federal.
20. Em virtude da instituição do princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, uma nova fase da Previdência Social foi
inaugurada, trazendo a necessidade de uma legislação que considere a necessidade de sustentabilidade financeira do sistema e
que permita a concessão de benefícios com uma estreita relação com os valores contribuídos.
21. O princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, assim, se constitui como um princípio que busca o equilíbrio das contas
da previdência social, sob o aspecto financeiro e atuarial, global e individual. É um princípio que busca garantir a manutenção
do sistema previdenciário, fazendo com que os benefícios devidos por lei sejam satisfeitos no presente e no futuro. Utilizando,
para isso, técnicas financeiras e atuariais que considerem fatores como a variação demográfica da população, volume de
contribuições e de benefícios em manutenção, períodos de contribuição de manutenção de benefícios, além de diversos outros
fatores que devam ser considerados para que haja esse equilíbrio.
22. O princípio foi inserido no texto da Lei Maior como mandamento a ser perseguido pelo legislador ordinário ou
interprete da norma e acompanhado de perto pelo organizador da Previdência Social. Não se trata de abstração especulativa ou
construção doutrinária; é comando dispositivo invocável quando das medidas que atentem contra sua determinação. Se ignorado
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pelo administrador ou legislador ordinário, vale dizer, pelo aplicador da regra previdenciária, a providência tomada reveste-se
da classificação jurídica de inconstitucionalidade, sobrevindo os consectários inerentes.
23. A respeito do tema, segue abaixo entendimentos do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o tema:
‘O princípio da solidariedade se presta a universalizar o âmbito de potenciais contribuintes, mitigando a referibilidade
que é própria das contribuições. Não se presta o referido postulado a legitimar distorções na base de cálculo das contribuições,
as quais, no intuito desmedido de arrecadar, acarretam o desvirtuamento da natureza retributiva que deve marcar os regimes
de previdência’.
[ARE 669.573 AgR, rel. min. Roberto Barroso, j. 4-8-2015, 1ª T, DJE de 26-8-2015.]
‘O sistema público de previdência social é fundamentado no princípio da solidariedade (art. 3º, I, da CB/1988),
contribuindo os ativos para financiar os benefícios pagos aos inativos. Se todos, inclusive inativos e pensionistas, estão sujeitos
ao pagamento das contribuições, bem como aos aumentos de suas alíquotas, seria flagrante a afronta ao princípio da isonomia
se o legislador distinguisse, entre os beneficiários, alguns mais e outros menos privilegiados, eis que todos contribuem, conforme
as mesmas regras, para financiar o sistema. Se as alterações na legislação sobre custeio atingem a todos, indiscriminadamente,
já que as contribuições previdenciárias têm natureza tributária, não há que se estabelecer discriminação entre os beneficiários,
sob pena de violação do princípio constitucional da isonomia’.
[RE 450.855 AgR, rel. min. Eros Grau, j. 23-8-2005, 1ª T, DJ de 9-12-2005.]
‘Impossibilidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias. A jurisprudência
do STF firmou-se no sentido de que somente as parcelas que podem ser incorporadas à remuneração do servidor para fins de
aposentadoria podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária’.
[AI 710.361 AgR, rel. min. Cármen Lúcia, j. 7-4-2009, 1ª T, DJE de 8-5-2009.]
= AI 712.880 AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 26-5-2009, 1ª T, DJE de 11-9-2009
Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 163 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso
extraordinário para determinar a restituição das parcelas não prescritas, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros
Teori Zavascki, Dias Toffoli (Presidente), Marco Aurélio e Gilmar Mendes. Em seguida, por maioria, fixou-se a seguinte tese:
‘Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais
como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’’, vencido o Ministro Marco
Aurélio. Não votou o Ministro Alexandre de Moraes, sucessor do Ministro Teori Zavascki. Ausente, justificadamente, o Ministro
Celso de Mello. Plenário, 11.10.2018.
RE 593.068/SC (Min. Relator Roberto Barroso)
24. Percebe-se que é entendimento pacífico do STF de que somente as parcelas que podem ser incorporadas à
remuneração do servidor para fins de aposentadoria podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária.
25. Com base nessa jurisprudência do STF, esta Unidade Técnica entende que a recíproca também é verdadeira, ou seja,
somente as parcelas que sofrem a incidência da contribuição previdenciária na atividade podem ser incorporadas à
remuneração do servidor para fins de aposentadoria e pensões.
26. Esta Corte de Contas já se pronunciou sobre essa matéria. O item 9.2.1. do Acórdão 1.286/2008-TCU-Plenário,
relator: Ministro Marcos Bemquerer, esclarece que:
‘9.2.1. no regime contributivo previdenciário constitucional é vedado ao servidor público carrear para os proventos da
aposentadoria ou para a pensão por ele instituída parcela da remuneração sobre a qual não incidiu desconto previdenciário’;
27. Além disso, entende-se que está claro no voto do Ministro Benjamin Zymler, proferido no Acórdão 2.000/2017-TCUPlenário, de que é necessária a contribuição previdenciária, na ativa, de qualquer parcela que seja incorporável aos proventos de
aposentadorias e pensões.
28. Assim, entende-se que não se alinha ao atual comando constitucional a incorporação aos proventos de aposentadorias
e pensões de determinada parcela que não haja incidência de contribuição previdenciária na ativa, como é o caso da vantagem
de ‘opção’ aqui tratada que sequer é paga aos servidores em atividade.
29. Corroborando com o comando constitucional, no âmbito do Acórdão 1.599/2019 – TCU – Plenário (Ministro-Relator
Benjamin Zymler), este Tribunal fixou entendimento de que era ‘vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da
Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão (‘opção’), aos servidores que
implementaram os requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou
o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria’.
30. Diante disso, por se tratar de vantagem que proporciona um acréscimo aos proventos de aposentadoria em relação à
última remuneração contributiva da atividade, é indevida a incorporação da vantagem que trata o art. 193 da Lei 8.112/1990,
inclusive o pagamento parcial da função comissionada (‘opção’) aos servidores que implementaram os requisitos de
aposentadoria após 16/12/1998, em face do disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela
Emenda Constitucional 20/1998.
Incorporação de quintos/décimos de função.
31. Sobre a vantagem de quintos, a jurisprudência deste Tribunal consubstanciada na Decisão 925/1999-Plenário
(Ministro-Relator Walton Alencar) e Acórdãos 731/2003-Plenário e 732/2003-Plenário (ambos de Relatoria do Ministro
Guilherme Palmeira), que se alinha à decisão do Supremo Tribunal Federal - STF no âmbito do Recurso Extraordinário
638.115/CE (Relator Ministro Gilmar Mendes), admite a incorporação ou atualização da vantagem de quintos, transformada em
Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI pelo art. 62-A da Lei 8.112/1990, somente até o dia 8/4/1998, conforme
previsto no art. 3º da Lei 9.624/1998.
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32. Ademais, nos termos do Acórdão 5.455/2018 - 2ª Câmara (Ministro-Relator José Mucio Monteiro), eventual tempo
residual existente em 10/11/1997, não empregado para a concessão de quintos, pode ser utilizado para incorporação de apenas
um décimo, nos termos do art. 5º da Lei 9.624/1998, com termo final, a qualquer tempo, na data em que o servidor completar o
interstício de doze meses, de acordo com a sistemática definida na redação original do art. 3º da Lei 8.911/1994, com posterior
transformação em VPNI.
33. Passa-se, a partir desse momento, à análise do ato em destaque:
33.1 A concessão da vantagem de ‘quintos’ ou ‘décimos’ está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal.
33.2 Sobre a vantagem de ‘opção’, entende-se que sua concessão foi indevida, visto que proporcionou um acréscimo aos
proventos de aposentadoria em relação a última remuneração contributiva da atividade, resultando em descumprimento do
disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
34. Nada obstante, deve-se dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, nos termos do
Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal.
35. Por fim, vale destacar que o aludido ato deu entrada neste Tribunal há menos de cinco anos, não sendo aplicável,
portanto, o procedimento de contraditório e ampla defesa determinado pelo Acórdão 587/2011-TCU-Plenário.
CONCLUSÃO
36. A abrangência e a profundidade das verificações levadas a efeito fundamentam convicção de que o ato de
aposentadoria deve ser apreciado pela ilegalidade, em razão de conter o pagamento da vantagem de opção que trata o art. 2º da
Lei 8.911/1994 (c/c art. 16 da Lei 11.415/2006 e art. 18 da Lei 13.316/2016), o que proporcionou um acréscimo aos proventos
de aposentadoria em relação a última remuneração contributiva da atividade, resultando em descumprimento do disposto no art.
40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
37. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei
8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, propõe-se:
a) considerar ilegal e negar o registro do ato constante do presente processo.
b) dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da
Súmula de Jurisprudência do TCU;
c) determinar à Unidade Jurisdicionada que:
c.1) abstenha de realizar pagamentos para o ato ora apreciado pela ilegalidade, no prazo 15 (quinze) dias, contados a partir
da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art.
262, caput, do Regimento Interno do TCU;
c.2) emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias, após corrigida a falha
que ensejou na ilegalidade do ato;
c.3) comunique a interessada do teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de
eventuais recursos não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os
recursos não sejam providos;
c.4) no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a
interessada está ciente do julgamento deste Tribunal.”

2. O Ministério Público de Contas, representado nos autos pelo Procurador Júlio Marcelo de Oliveira,
manifestou-se de acordo com o encaminhamento sugerido pela Sefip (peça 6).
É o relatório.
VOTO
Cuidam os autos de aposentadoria instituída no âmbito do Ministério Público Federal em favor de Maria das Graças
Araújo.
2. Preliminarmente, consigno que o ato em exame deu entrada no TCU há menos de cinco anos, circunstância que
dispensa o procedimento prévio de uso das garantias da ampla defesa e do contraditório, nos termos da orientação fixada mediante
o Acórdão 587/2011-TCU-Plenário, em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
3. No mérito, a secretaria especializada sugere a ilegalidade e negativa de registro da presente concessão, por identificar
que ela contempla a parcela denominada “opção” em desacordo com a legislação de regência. A proposta contou com a anuência
do Ministério Púbico de Contas.
4. De pronto, verifico que o encaminhamento sugerido pela secretaria especializada tem por base amplo e convincente
arrazoado que merece acolhimento, razão pela qual adoto aqui, como razões de decidir, os fundamentos ali sustentados, sem
prejuízo de tecer as seguintes considerações.
5. Em relação à incorporação de vantagem decorrente do exercício de cargo ou função comissionada, convém destacar o
seguinte artigo da Lei 8.112/1990:
“Art. 193. O servidor que tiver exercido função de direção, chefia, assessoramento, assistência ou cargo em comissão,
por período de 5 (cinco) anos consecutivos, ou 10 (dez) anos interpolados, poderá aposentar-se com a gratificação da função ou
remuneração do cargo em comissão, de maior valor, desde que exercido por um período mínimo de 2 (dois) anos.
§ 1° Quando o exercício da função ou cargo em comissão de maior valor não corresponder ao período de 2 (dois) anos,
será incorporada a gratificação ou remuneração da função ou cargo em comissão imediatamente inferior dentre os exercidos.
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§ 2° A aplicação do disposto neste artigo exclui as vantagens previstas no art. 192, bem como a incorporação de que trata
o art. 62, ressalvado o direito de opção.”
6. Referido dispositivo foi revogado com a edição da MP 831, publicada em 18/1/1995 e convertida na Lei 9.527/1997.
7. O sobredito regramento foi objeto de novo disciplinamento com o advento da Lei 9.624/1998, nos seguintes termos:
“Art. 7º É assegurado o direito à vantagem de que trata a art. 193 da Lei nº 8.112, de 1990, aos servidores que, até 19 de
janeiro de 1995, tenham completado todos os requisitos para obtenção de aposentadoria dentro das normas até então vigentes.
Parágrafo único. A aplicação do disposto no caput exclui a incorporação a que se referia o art. 62 e as vantagens previstas
no art. 192 da Lei nº 8.112, de 1990”.
8. Sobre a parcela denominada “opção”, impõe-se destacar o disposto na Lei 8.911/1994:
“Art. 2º É facultado ao servidor investido em cargo em comissão ou função de direção, chefia e assessoramento, previstos
nesta Lei, optar pela remuneração correspondente ao vencimento de seu cargo efetivo, acrescido de cinqüenta e cinco por cento
do vencimento fixado para o cargo em comissão, ou das funções de direção, chefia e assessoramento e da gratificação de atividade
pelo desempenho de função, e mais a representação mensal. Parágrafo único. O servidor investido em função gratificada (FG)
ou de representação (GR), ou assemelhadas, constantes do Anexo desta Lei, perceberá o valor do vencimento do cargo efetivo,
acrescido da remuneração da função para a qual foi designado.
(...)
Art. 11. A vantagem de que trata esta Lei integra os proventos de aposentadoria e pensões.”
9. Diante do sobredito arcabouço normativo, a questão relativa à incorporação da “opção” aos proventos foi objeto de
amplas discussões no âmbito do Acórdão 2.076/2005-TCU-Plenário, ocasião em que foi assegurada a incorporação da vantagem
aos proventos de aposentadoria dos servidores que, até a data de 18/1/1995, tivessem satisfeito os pressupostos temporais
estabelecidos no art. 193 da Lei 8.112/1990, ainda que sem os requisitos para aposentação em qualquer modalidade.
10. Ocorre que a consignação da “opção” merece ser avaliada à luz da impossibilidade de que os proventos de
aposentadoria ou pensão excedam a remuneração do servidor no cargo efetivo, conforme estabelece o art. 40, § 2º, da
Constituição Federal, com redação dada pela EC 20/1998:
“Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de
15/12/98)
(...)
§ 2º Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do
respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão”.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)”
11. Nesse cenário, a questão atinente à “opção” foi objeto de esclarecimento por ocasião do Acórdão 1.599/2019-TCUPlenário, que fixou o seguinte entendimento:
“9.4. firmar entendimento de que é vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive
o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão (‘opção’), aos servidores que implementaram os requisitos de
aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou o valor dos proventos à
remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria.”
12. No caso em exame, a interessada implementou os requisitos para aposentadoria após a publicação da EC 20/1998, o
que a atrai a disciplina do art. 40, § 2º, da CF/1988, e impede que lhe seja consignada a vantagem “opção”, por acarretar proventos
em valor superior à remuneração do cargo efetivo. Essa circunstância impõe a chancela de ilegalidade à concessão, com negativa
de registro, sem prejuízo da dispensa de devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, nos termos do enunciado 106
da súmula da jurisprudência do TCU.
Ante o exposto, voto por que o Tribunal adote a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 484/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 031.346/2019-7.
2. Grupo I – Classe de Assunto V – Aposentadoria.
3. Interessada: Maria das Graças Araújo (185.010.601-00).
4. Órgão/Entidade: Ministério Público Federal.
5. Relator: Ministro Bruno Dantas.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia aposentadoria instituída no âmbito do Ministério Público
Federal,
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ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões
expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1º, inciso V,
39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, e ainda com o art. 260, § 1º, 261, caput e § 1º, e 262, caput e § 2º, do Regimento Interno
do TCU, em:
9.1. considerar ilegal a aposentadoria de Maria das Graças Araújo (185.010.601-00), negando o registro ao ato
correspondente;
9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (enunciado 106 da súmula da
jurisprudência predominante do TCU);
9.3. determinar ao Ministério Público Federal que:
9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal, sob pena de
responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo ato, livre das irregularidades apontadas, a
ser submetido à apreciação do TCU no prazo de 30 (trinta) dias;
9.3.2. no prazo de 15 (quinze) dias, dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada cujo ato ora é considerado
ilegal, esclarecendo-lhe que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recurso não a exime da devolução dos valores
percebidos indevidamente após a notificação sobre o presente acórdão, em caso de não provimento do recurso porventura
impetrado;
9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, informe ao TCU as medidas adotadas, sem prejuízo de encaminhar comprovante sobre
a data em que a interessada tomou conhecimento do contido no item anterior;
9.4. dar ciência deste acórdão ao Ministério Público Federal.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0484-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler, Bruno Dantas (Relator) e Vital do
Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.

GRUPO I – CLASSE V – Primeira Câmara
TC 031.351/2019-0
Natureza: Aposentadoria
Órgão/Entidade: Ministério Público Federal
Interessada: Solange Soares Veloso (238.944.071-15)
Representação legal: não há
SUMÁRIO: APOSENTADORIA. VANTAGEM DENOMINADA “OPÇÃO”. PROVENTOS SUPERIORES À
REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO CONTIDA NA EMENDA
CONSTITUCIONAL 20/1998. ILEGALIDADE DO ATO. DETERMINAÇÕES. CIÊNCIA.

RELATÓRIO
Cuidam os autos de aposentadoria instituída no âmbito do Ministério Público Federal. Em análise do feito, a Secretaria
de Fiscalização de Pessoal elaborou o acervo instrutivo que compõe a peça 4 dos autos, que adoto como parte integrante do
relatório por retratar as principais ocorrências havidas nos presentes autos:
“EXAME TÉCNICO
3. A aposentadoria se deu na modalidade voluntária, com proventos integrais, calculados com base na última remuneração
do cargo em que se deu a aposentadoria, com fundamento no art. 3º da Emenda Constitucional 47/2005.
4. De acordo com as informações do ato concessório, verifica-se que a interessada implementou os requisitos para se
aposentar, visto que possuía idade, tempo de contribuição, de serviço público, de carreira e de cargo requeridos pelo fundamento
concessório.
5. Detectou-se a concessão da vantagem de opção que trata o art. 2º da Lei 8.911/1994 (c/c art. 16 da Lei 11.415/2006 e
art. 18 da Lei 13.316/2016), e a vantagem de quintos/décimos, transformada em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada
- VPNI, pelo artigo 62-A da Lei 8.112/1990 que passaremos a discorrer abaixo.
Incorporação de opção de função.
6. A possibilidade de carrear para a aposentadoria as vantagens da comissão ou função gratificada adveio com a Lei
1.711/1952, que assim estabelecia em seu art. 180:
‘Art. 180. O funcionário que contar mais de 35 anos de serviço público será aposentado:
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a) com as vantagens da comissão ou função gratificada em cujo exercício se achar, desde que o exercício abranja, sem
interrupção, os cinco anos anteriores;
b) com idênticas vantagens, desde que o exercício do cargo em comissão ou da função gratificada tenha compreendido
um período de dez anos, consecutivos ou não, mesmo que, ao aposentar-se, o funcionário já esteja fora daquele exercício’.
7. Tal previsão também estava no art. 193 da Lei 8.112/1990:
‘Art. 193. O servidor que tiver exercido função de direção, chefia, assessoramento, assistência ou cargo em comissão,
por período de 5 (cinco) anos consecutivos, ou 10 (dez) anos interpolados, poderá aposentar-se com a gratificação da função
ou remuneração do cargo em comissão, de maior valor, desde que exercido por um período mínimo de 2 (dois) anos.
§ 1° Quando o exercício da função ou cargo em comissão de maior valor não corresponder ao período de 2 (dois) anos,
será incorporada a gratificação ou remuneração da função ou cargo em comissão imediatamente inferior dentre os exercidos.
§ 2° A aplicação do disposto neste artigo exclui as vantagens previstas no art. 192, bem como a incorporação de que
trata o art. 62, ressalvado o direito de opção’.
8. Esse regramento vigorou até o dia 18 de janeiro de 1995, quando foi editado a Medida Provisória 831 que, depois de
diversas reedições, foi convertida na Lei 9.527/1997.
9. A Lei 9.624/1998 também tratou de disciplinar a data limite para a concessão da vantagem do art. 193 da Lei
8.112/1990:
‘Art. 7º É assegurado o direito à vantagem de que trata a art. 193 da Lei nº 8.112, de 1990, aos servidores que, até 19
de janeiro de 1995, tenham completado todos os requisitos para obtenção de aposentadoria dentro das normas até então
vigentes.
Parágrafo único. A aplicação do disposto no caput exclui a incorporação a que se referia o art. 62 e as vantagens
previstas no art. 192 da Lei nº 8.112, de 1990’.
10. Já a possibilidade de carrear para a aposentadoria a vantagem de ‘opção’ adveio com a edição da Lei 8.911/1994, que
assim estabelecia:
‘Art. 2º É facultado ao servidor investido em cargo em comissão ou função de direção, chefia e assessoramento, previstos
nesta Lei, optar pela remuneração correspondente ao vencimento de seu cargo efetivo, acrescido de cinqüenta e cinco por cento
do vencimento fixado para o cargo em comissão, ou das funções de direção, chefia e assessoramento e da gratificação de
atividade pelo desempenho de função, e mais a representação mensal.
Parágrafo único. O servidor investido em função gratificada (FG) ou de representação (GR), ou assemelhadas,
constantes do Anexo desta Lei, perceberá o valor do vencimento do cargo efetivo, acrescido da remuneração da função para a
qual foi designado.
...........
Art. 11. A vantagem de que trata esta Lei integra os proventos de aposentadoria e pensões.
11. Assim, ao analisar o tema, no âmbito do Acórdão 2.076/2005 – Plenário (Ministro Revisor Valmir Campelo), este
Tribunal fixou entendimento de que seria assegurado na aposentadoria a vantagem decorrente da opção, prevista no art. 2º da
Lei nº 8.911/94, aos servidores que, até a data de 18 de janeiro de 1995, tenham satisfeito os pressupostos temporais estabelecidos
no art. 193 da Lei 8.112/90, ainda que sem os requisitos para aposentação em qualquer modalidade.
12. Tal Acórdão foi proferido em sede de Embargos de Declaração opostos ao Acórdão 589/2009 – Plenário (MinistroRelator Augusto Sherman) que, por sua vez, foi oriundo de Recurso de Reexame contra a Decisão 844/2001 – Plenário (MinistroRelator Walton Alencar Rodrigues).
13. Ao proferir tal entendimento no Acórdão 2.076/2005, este Tribunal baseou-se no conteúdo das Leis 8.112/1990,
8.911/1994 e 9.624/1998.
14. Todavia, após a publicação da Emenda Constitucional 20/1998, que inseriu o parágrafo segundo no art. 40 da
Constituição Federal, tal entendimento deixou de produzir efeitos:
‘Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de
15/12/98)
....................
§ 2º Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do
respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da
pensão’. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
15. Isso porque, a partir desse comando constitucional, foi estabelecido um limitador a ser observado por ocasião da
concessão de aposentadorias e pensões por morte, qual seja, a remuneração do servidor no cargo efetivo. Assim, nenhum servidor
poderá, por ocasião de sua aposentadoria, ter proventos superiores que a remuneração do seu cargo efetivo na atividade.
16. Portanto, o alcance do entendimento exposto no Acórdão 2.076/2005 – TCU – Plenário se limita até o dia 16/12/1998,
haja vista que, a incorporação da vantagem de opção aos proventos de aposentadoria ou pensões acarreta descumprimento do
art. 40, § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
17. Sobre o tema (art. 40, § 2º, da Constituição Federal), segue abaixo decisão do Supremo Tribunal Federal no âmbito
do Agravo Regimental 721.354/MG, cuja relatora foi a Ministra Ellen Gracie:
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‘Revisão de pensão por morte. Cumulação: previdenciária e acidentária. (...) O quantum da pensão por morte, nos
termos do art. 40, § 2º, § 7º e § 8º, não pode extrapolar a totalidade dos vencimentos da remuneração do servidor à época do
seu falecimento’.
[AI 721.354 AgR, rel. min. Ellen Gracie, j. 14-12-2010, 2ª T, DJE de 9-2-2011.]
18. Percebe-se que o comando do art. 40, § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional
20/1998, foi editado exatamente para dar efetividade ao sistema contributivo e solidário da Previdência Social, haja vista que o
servidor jamais poderia efetivar contribuição social de valor que não seria incorporado aos proventos de inatividade.
19. A incorporação aos proventos de aposentadoria ou pensão de qualquer vantagem (no caso concreto a vantagem de
opção), sem a respectiva contribuição previdenciária na ativa, contraria os princípios da solidariedade, da contributividade e do
equilíbrio financeiro e atuarial, todos insculpidos no caput do art. 40 da Constituição Federal.
20. Em virtude da instituição do princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, uma nova fase da Previdência Social foi
inaugurada, trazendo a necessidade de uma legislação que considere a necessidade de sustentabilidade financeira do sistema e
que permita a concessão de benefícios com uma estreita relação com os valores contribuídos.
21. O princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, assim, se constitui como um princípio que busca o equilíbrio das contas
da previdência social, sob o aspecto financeiro e atuarial, global e individual. É um princípio que busca garantir a manutenção
do sistema previdenciário, fazendo com que os benefícios devidos por lei sejam satisfeitos no presente e no futuro. Utilizando,
para isso, técnicas financeiras e atuariais que considerem fatores como a variação demográfica da população, volume de
contribuições e de benefícios em manutenção, períodos de contribuição de manutenção de benefícios, além de diversos outros
fatores que devam ser considerados para que haja esse equilíbrio.
22. O princípio foi inserido no texto da Lei Maior como mandamento a ser perseguido pelo legislador ordinário ou
interprete da norma e acompanhado de perto pelo organizador da Previdência Social. Não se trata de abstração especulativa ou
construção doutrinária; é comando dispositivo invocável quando das medidas que atentem contra sua determinação. Se ignorado
pelo administrador ou legislador ordinário, vale dizer, pelo aplicador da regra previdenciária, a providência tomada reveste-se
da classificação jurídica de inconstitucionalidade, sobrevindo os consectários inerentes.
23. A respeito do tema, segue abaixo entendimentos do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o tema:
‘O princípio da solidariedade se presta a universalizar o âmbito de potenciais contribuintes, mitigando a referibilidade
que é própria das contribuições. Não se presta o referido postulado a legitimar distorções na base de cálculo das contribuições,
as quais, no intuito desmedido de arrecadar, acarretam o desvirtuamento da natureza retributiva que deve marcar os regimes
de previdência’.
[ARE 669.573 AgR, rel. min. Roberto Barroso, j. 4-8-2015, 1ª T, DJE de 26-8-2015.]
‘O sistema público de previdência social é fundamentado no princípio da solidariedade (art. 3º, I, da CB/1988),
contribuindo os ativos para financiar os benefícios pagos aos inativos. Se todos, inclusive inativos e pensionistas, estão sujeitos
ao pagamento das contribuições, bem como aos aumentos de suas alíquotas, seria flagrante a afronta ao princípio da isonomia
se o legislador distinguisse, entre os beneficiários, alguns mais e outros menos privilegiados, eis que todos contribuem, conforme
as mesmas regras, para financiar o sistema. Se as alterações na legislação sobre custeio atingem a todos, indiscriminadamente,
já que as contribuições previdenciárias têm natureza tributária, não há que se estabelecer discriminação entre os beneficiários,
sob pena de violação do princípio constitucional da isonomia’.
[RE 450.855 AgR, rel. min. Eros Grau, j. 23-8-2005, 1ª T, DJ de 9-12-2005.]
‘Impossibilidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias. A jurisprudência
do STF firmou-se no sentido de que somente as parcelas que podem ser incorporadas à remuneração do servidor para fins de
aposentadoria podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária’.
[AI 710.361 AgR, rel. min. Cármen Lúcia, j. 7-4-2009, 1ª T, DJE de 8-5-2009.]
= AI 712.880 AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 26-5-2009, 1ª T, DJE de 11-9-2009
24. Percebe-se que é entendimento pacífico do STF de que somente as parcelas que podem ser incorporadas à
remuneração do servidor para fins de aposentadoria podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária.
25. Com base nessa jurisprudência do STF, esta Unidade Técnica entende que a recíproca também é verdadeira, ou seja,
somente as parcelas que sofrem a incidência da contribuição previdenciária na atividade podem ser incorporadas à
remuneração do servidor para fins de aposentadoria e pensões.
26. Esta Corte de Contas já se pronunciou sobre essa matéria. O item 9.2.1. do Acórdão 1.286/2008-TCU-Plenário,
relator: Ministro Marcos Bemquerer, esclarece que:
‘9.2.1. no regime contributivo previdenciário constitucional é vedado ao servidor público carrear para os proventos da
aposentadoria ou para a pensão por ele instituída parcela da remuneração sobre a qual não incidiu desconto previdenciário’;
27. Além disso, entende-se que está claro no voto do Ministro Benjamin Zymler, proferido no Acórdão 2.000/2017-TCUPlenário, de que é necessária a contribuição previdenciária, na ativa, de qualquer parcela que seja incorporável aos proventos de
aposentadorias e pensões.
28. Assim, entende-se que não se alinha ao atual comando constitucional a incorporação aos proventos de aposentadorias
e pensões de determinada parcela que não haja incidência de contribuição previdenciária na ativa, como é o caso da vantagem
de ‘opção’ aqui tratada que sequer é paga aos servidores em atividade.
29. Corroborando com o comando constitucional, no âmbito do Acórdão 1.599/2019 – TCU – Plenário (Ministro-Relator
Benjamin Zymler), este Tribunal fixou entendimento de que era ‘vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da
Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão (‘opção’), aos servidores que
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implementaram os requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou
o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria’.
30. Diante disso, por se tratar de vantagem que proporciona um acréscimo aos proventos de aposentadoria em relação à
última remuneração contributiva da atividade, é indevida a incorporação da vantagem que trata o art. 193 da Lei 8.112/1990,
inclusive o pagamento parcial da função comissionada (‘opção’) aos servidores que implementaram os requisitos de
aposentadoria após 16/12/1998, em face do disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela
Emenda Constitucional 20/1998.
Incorporação de quintos/décimos de função.
31. Sobre a vantagem de quintos, a jurisprudência deste Tribunal consubstanciada na Decisão 925/1999-Plenário
(Ministro-Relator Walton Alencar) e Acórdãos 731/2003-Plenário e 732/2003-Plenário (ambos de Relatoria do Ministro
Guilherme Palmeira), que se alinha à decisão do Supremo Tribunal Federal - STF no âmbito do Recurso Extraordinário
638.115/CE (Relator Ministro Gilmar Mendes), admite a incorporação ou atualização da vantagem de quintos, transformada em
Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI pelo art. 62-A da Lei 8.112/1990, somente até o dia 8/4/1998, conforme
previsto no art. 3º da Lei 9.624/1998.
32. Ademais, nos termos do Acórdão 5.455/2018 - 2ª Câmara (Ministro-Relator José Mucio Monteiro), eventual tempo
residual existente em 10/11/1997, não empregado para a concessão de quintos, pode ser utilizado para incorporação de apenas
um décimo, nos termos do art. 5º da Lei 9.624/1998, com termo final, a qualquer tempo, na data em que o servidor completar o
interstício de doze meses, de acordo com a sistemática definida na redação original do art. 3º da Lei 8.911/1994, com posterior
transformação em VPNI.
33. Passa-se, a partir desse momento, à análise do ato em destaque:
33.1 Não há irregularidades no que se refere à vantagem de ‘quintos’, haja vista que está em consonância com a
jurisprudência deste Tribunal.
33.2 Sobre a vantagem de ‘opção’, entende-se que sua concessão foi indevida, visto que proporcionou um acréscimo aos
proventos de aposentadoria em relação a última remuneração contributiva da atividade, resultando em descumprimento do
disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
34. Nada obstante, deve-se dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, nos termos do
Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal.
35. Por fim, vale destacar que o aludido ato deu entrada neste Tribunal há menos de cinco anos, não sendo aplicável,
portanto, o procedimento de contraditório e ampla defesa determinado pelo Acórdão 587/2011-TCU-Plenário.
CONCLUSÃO
36. A abrangência e a profundidade das verificações levadas a efeito fundamentam convicção de que o ato de
aposentadoria deve ser apreciado pela ilegalidade, em razão de conter o pagamento da vantagem de opção que trata o art. 2º da
Lei 8.911/1994 (c/c art. 16 da Lei 11.415/2006 e art. 18 da Lei 13.316/2016), o que proporcionou um acréscimo aos proventos
de aposentadoria em relação a última remuneração contributiva da atividade, resultando em descumprimento do disposto no art.
40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
37. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei
8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, propõe-se:
a) considerar ilegal e negar o registro do ato constante do presente processo.
b) dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da
Súmula de Jurisprudência do TCU;
c) determinar à Unidade Jurisdicionada que:
c.1) abstenha de realizar pagamentos para o ato ora apreciado pela ilegalidade, no prazo 15 (quinze) dias, contados a partir
da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art.
262, caput, do Regimento Interno do TCU;
c.2) emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias, após corrigida a falha
que ensejou na ilegalidade do ato;
c.3) comunique a interessada do teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de
eventuais recursos não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os
recursos não sejam providos;
c.4) no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a
interessada está ciente do julgamento deste Tribunal.”

2. O Ministério Público de Contas, representado nos autos pelo Procurador Júlio Marcelo de Oliveira,
manifestou-se de acordo com o encaminhamento sugerido pela Sefip (peça 6).
É o relatório.
VOTO
Cuidam os autos de aposentadoria instituída no âmbito do Ministério Público Federal em favor de Solange Soares
Veloso.
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2. Preliminarmente, consigno que o ato em exame deu entrada no TCU há menos de cinco anos, circunstância que
dispensa o procedimento prévio de uso das garantias da ampla defesa e do contraditório, nos termos da orientação fixada mediante
o Acórdão 587/2011-TCU-Plenário, em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
3. No mérito, a secretaria especializada sugere a ilegalidade e negativa de registro da presente concessão, por identificar
que ela contempla a parcela denominada “opção” em desacordo com a legislação de regência. A proposta contou com a anuência
do Ministério Púbico de Contas.
4. De pronto, verifico que o encaminhamento sugerido pela secretaria especializada tem por base amplo e convincente
arrazoado que merece acolhimento, razão pela qual adoto aqui, como razões de decidir, os fundamentos ali sustentados, sem
prejuízo de tecer as seguintes considerações.
5. Em relação à incorporação de vantagem decorrente do exercício de cargo ou função comissionada, convém destacar o
seguinte artigo da Lei 8.112/1990:
“Art. 193. O servidor que tiver exercido função de direção, chefia, assessoramento, assistência ou cargo em comissão,
por período de 5 (cinco) anos consecutivos, ou 10 (dez) anos interpolados, poderá aposentar-se com a gratificação da função ou
remuneração do cargo em comissão, de maior valor, desde que exercido por um período mínimo de 2 (dois) anos.
§ 1° Quando o exercício da função ou cargo em comissão de maior valor não corresponder ao período de 2 (dois) anos,
será incorporada a gratificação ou remuneração da função ou cargo em comissão imediatamente inferior dentre os exercidos.
§ 2° A aplicação do disposto neste artigo exclui as vantagens previstas no art. 192, bem como a incorporação de que trata
o art. 62, ressalvado o direito de opção.”
6. Referido dispositivo foi revogado com a edição da MP 831, publicada em 18/1/1995 e convertida na Lei 9.527/1997.
7. O sobredito regramento foi objeto de novo disciplinamento com o advento da Lei 9.624/1998, nos seguintes termos:
“Art. 7º É assegurado o direito à vantagem de que trata a art. 193 da Lei nº 8.112, de 1990, aos servidores que, até 19 de
janeiro de 1995, tenham completado todos os requisitos para obtenção de aposentadoria dentro das normas até então vigentes.
Parágrafo único. A aplicação do disposto no caput exclui a incorporação a que se referia o art. 62 e as vantagens previstas
no art. 192 da Lei nº 8.112, de 1990”.
8. Sobre a parcela denominada “opção”, impõe-se destacar o disposto na Lei 8.911/1994:
“Art. 2º É facultado ao servidor investido em cargo em comissão ou função de direção, chefia e assessoramento, previstos
nesta Lei, optar pela remuneração correspondente ao vencimento de seu cargo efetivo, acrescido de cinqüenta e cinco por cento
do vencimento fixado para o cargo em comissão, ou das funções de direção, chefia e assessoramento e da gratificação de atividade
pelo desempenho de função, e mais a representação mensal. Parágrafo único. O servidor investido em função gratificada (FG)
ou de representação (GR), ou assemelhadas, constantes do Anexo desta Lei, perceberá o valor do vencimento do cargo efetivo,
acrescido da remuneração da função para a qual foi designado.
(...)
Art. 11. A vantagem de que trata esta Lei integra os proventos de aposentadoria e pensões.”
9. Diante do sobredito arcabouço normativo, a questão relativa à incorporação da “opção” aos proventos foi objeto de
amplas discussões no âmbito do Acórdão 2.076/2005-TCU-Plenário, ocasião em que foi assegurada a incorporação da vantagem
aos proventos de aposentadoria dos servidores que, até a data de 18/1/1995, tivessem satisfeito os pressupostos temporais
estabelecidos no art. 193 da Lei 8.112/1990, ainda que sem os requisitos para aposentação em qualquer modalidade.
10. Ocorre que a consignação da “opção” merece ser avaliada à luz da impossibilidade de que os proventos de
aposentadoria ou pensão excedam a remuneração do servidor no cargo efetivo, conforme estabelece o art. 40, § 2º, da
Constituição Federal, com redação dada pela EC 20/1998:
“Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de
15/12/98)
(...)
§ 2º Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do
respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão”.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)”
11. Nesse cenário, a questão atinente à “opção” foi objeto de esclarecimento por ocasião do Acórdão 1.599/2019-TCUPlenário, que fixou o seguinte entendimento:
“9.4. firmar entendimento de que é vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive
o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão (‘opção’), aos servidores que implementaram os requisitos de
aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou o valor dos proventos à
remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria.”
12. No caso em exame, a interessada implementou os requisitos para aposentadoria após a publicação da EC 20/1998, o
que a atrai a disciplina do art. 40, § 2º, da CF/1988, e impede que lhe seja consignada a vantagem “opção”, por acarretar proventos
em valor superior à remuneração do cargo efetivo. Essa circunstância impõe a chancela de ilegalidade à concessão, com negativa
de registro, sem prejuízo da dispensa de devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, nos termos do enunciado 106
da súmula da jurisprudência do TCU.
Ante o exposto, voto por que o Tribunal adote a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
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ACÓRDÃO Nº 485/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 031.351/2019-0.
2. Grupo I – Classe de Assunto V – Aposentadoria.
3. Interessada: Solange Soares Veloso (238.944.071-15).
4. Órgão/Entidade: Ministério Público Federal.
5. Relator: Ministro Bruno Dantas.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia aposentadoria instituída no âmbito do Ministério Público
Federal,
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, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1º, inciso V,
39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, e ainda com o art. 260, § 1º, 261, caput e § 1º, e 262, caput e § 2º, do Regimento Interno
do TCU, em:
9.1. considerar ilegal a aposentadoria de Solange Soares Veloso (238.944.071-15), negando o registro ao ato
correspondente;
9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (enunciado 106 da súmula da
jurisprudência predominante do TCU);
9.3. determinar ao Ministério Público Federal que:
9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal, sob pena de
responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo ato, livre das irregularidades apontadas, a
ser submetido à apreciação do TCU no prazo de 30 (trinta) dias;
9.3.2. no prazo de 15 (quinze) dias, dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada cujo ato ora é considerado
ilegal, esclarecendo-lhe que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recurso não a exime da devolução dos valores
percebidos indevidamente após a notificação sobre o presente acórdão, em caso de não provimento do recurso porventura
impetrado;
9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, informe ao TCU as medidas adotadas, sem prejuízo de encaminhar comprovante sobre
a data em que a interessada tomou conhecimento do contido no item anterior;
9.4. dar ciência deste acórdão ao Ministério Público Federal.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0485-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler, Bruno Dantas (Relator) e Vital do
Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.

GRUPO II – CLASSE I – Primeira Câmara
TC 002.783/2011-8.
Natureza: Embargos de declaração (Pensão Civil).
Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Embargante: Milvia Anna Tonissi Nasser (528.205.991-68).
Representação legal: Thania Chagas dos Reis (OAB/MS 14.839) e outros.
SUMÁRIO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DO ACÓRDÃO 13.923/2019-TCU-1ª
CÂMARA, POR MEIO DO QUAL ESTA CORTE DE CONTAS CONSIDEROU ILEGAL ATO DE PENSÃO CIVIL
EMITIDO EM FAVOR DA EMBARGANTE. OMISSÃO ALEGADA NÃO CARACTERIZADA. CONHECIMENTO.
REJEIÇÃO.
RELATÓRIO
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Trata-se de embargos de declaração opostos por Milvia Anna Tonissi Nasser em face do Acórdão 13.923/2019-TCU-1ª
Câmara, por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de pensão civil emitido em favor da embargante.
2. Em seu apelo recursal, juntado na peça 42 e protocolizado nesta Corte de Contas em 23/12/2019, a embargante sustenta
que:
(...)
II – RAZÕES PARA O PROVIMENTO DO RECURSO - OMISSÃO
O art. 287 do RITCU dispõe que: Cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, omissão ou contradição
em acórdão do Tribunal.
Consta do acórdão que:
(...). Em sua defesa, a pensionista alegou, por meio de seus advogados, que o TCU estaria impedido de rever a pensão
em seu favor, visto que teria operado a decadência administrativa (peça 28). Sobre este ponto, a jurisprudência do TCU e do
STF são cristalinas no sentido de que os atos de aposentadoria, reforma e pensão tem natureza jurídica de atos complexos, só
se aperfeiçoando com o registro do TCU. Logo, o longo decurso de prazo não tem o condão de tornar legais os atos eivados de
vícios. O decurso do prazo leva tão somente à obrigatoriedade da instauração do contraditório por esta Corte de Contas, o que
foi observado no caso em exame. 10. Destarte, não merecem prosperar as alegações de defesa. (...).
Ocorre que há omissão a ser sanada.
Dois foram os fundamentos da defesa, quais sejam: a) configuração da decadência, nos termos do art. 54 da Lei n°
9.784/99; b) inexistência de irregularidades, porquanto preenchidos os requisitos necessários, confirmando a validade da pensão
a qual tem direito a Embargante.
Apenas o primeiro aspecto foi analisado no acórdão.
Não foi levado em consideração a inexistência de irregularidades com relação à aposentadoria do instituidor da pensão.
O art. 5º, Lei 8.162/91 vigente à época da aposentadoria, dispunha que:
Art. 5º Para efeito de aposentadoria, será contado em dobro o tempo da licença-prêmio a que se refere o art. 87 da Lei
nº 8.112, de 1990, que o servidor não houver gozado.
Por sua vez, o art. 64 do Decreto 611/92, também vigente à época da aposentadoria do instituidor da pensão, dispunha
que:
Art. 64. O tempo de serviço exercido alternadamente em atividade comum e atividade profissional sob condições
especiais que sejam ou venham a ser consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física será somado, após a respectiva
conversão, aplicada a tabela de conversão seguinte, para efeito de concessão de qualquer benefício: (...).
E é importante frisar que o próprio TCU, através do Acórdão 2.008/2006-TCU-Plenário, reconhece a contagem de tempo
exercido em atividade insalubre em regime celetista no serviço público, anterior à vigência da Lei 8.112/1990.
Consta do referido acórdão, o seguinte:
PESSOAL. APOSENTADORIA. PEDIDO DE REEXAME. CONTAGEM FICTA DE TEMPO DE SERVIÇO. NOVO
ENTENDIMENTO DO PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONS-TRAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. EXISTÊN-CIA DE
DECISÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS. 1. O servidor público que exerceu, como celetista, no serviço
público, atividades insalubres, penosas ou perigosas, no período anterior à vigência da Lei 8.112/1990, tem direito à contagem
especial de tempo de serviço para efeito de aposentadoria (Acórdão 2.008/2006 - Plenário). 2. A ausência de comprovação do
exercício de atividades insalubres, penosas ou perigosas impede a aplicação do novo entendimento firmado no Acórdão
2.008/2006 - Plenário. 3. A existência de decisão judicial, ainda que não transitada em julgado, permite a manutenção dos
pagamentos do benefício até decisão final na ação. Grifo nosso.
O termo “efetivo exercício”, constante da redação original do art. 40, III, alínea b, da CF/88, não significa dizer que a
atividade insalubre teria que ser a mesma exercida à época da aposentadoria.
Não há especificação alguma neste sentido.
E não há como exigir tal requisito porquanto seria total contrassenso ao motivo instituidor do benefício da conversão.
O que visa a legislação é justamente beneficiar os servidores públicos que desempenharam atividade insalubre,
independente de qual fosse computando como tempo de serviço para fins de aposentadoria.
Impossível restringir a utilização de tal benefício, sobretudo porque não há previsão legal alguma neste sentido.
Ademais, tanto o art. 64 do Decreto 611/92 quanto o Acórdão 2.008/2006-TCU-Plenário, vigente à época da
aposentadoria, foram editados após o advento da CF/88, em consonância, portanto, com a redação original do art. 40, III, “b”,
da CF/88.
Conforme se verifica dos documentos anexados à peça 5, o instituidor trabalhou como professor pelo período de
01.03.1969 a 9.03.1993, ou seja, por 22 anos e 14 dias, sendo que foram computados para o prazo de 30 anos, licenças prêmio
não gozadas e averbação de tempo de serviço prestado sob condições insalubres em regime celetista.
Isso porque o instituidor trabalhou como médio radiologista no período de 01.05.1962 a 30.04.1971, ou seja, nove anos,
somando, portanto, 31 anos, 2 meses e 14 dias de tempo para aposentadoria.
E, ao contrário do que consta do parecer, a referida averbação é plenamente legal.
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Isso porque o tempo de serviço exercido em atividade insalubre trata-se de direito adquirido já incorporado ao patrimônio
jurídico do instituidor da pensão e não pode dele ser retirado sob pena de violação à segurança jurídica.
Neste sentido, colacionam-se os seguintes julgados:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO. EX-CELETISTA.
MÉDICO. ATIVIDADE INSALUBRE. TRANSPOSIÇÃO PARA O REGIME ESTATUTÁRIO. LEI 8.112/1990. CUSTAS
PROCESSUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A exigência de comprovação técnica da efetiva exposição do
trabalhador aos agentes nocivos (Lei nº 9.032/1995), para fins de contagem diferenciada do tempo de serviço, só teve lugar a
partir da vigência do Decreto nº 2.172/1997. 2. Se a legislação aplicável à época em que o servidor público estava vinculado
ao regime celetista determinava o cômputo do tempo de serviço insalubre com a incidência do multiplicador 1.40 para os
homens e 1.20 para as mulheres, o que reduzia o tempo de serviço necessário à aposentadoria, por ocasião da conversão para
o Regime Jurídico Único da lei 8.112/1990 não perdeu o tempo de serviço anterior, por já integrado ao patrimônio jurídico,
não podendo ser suprimido ou reduzido, porque o serviço já foi prestado, as condições de insalubridade efetivamente existiram
e nenhuma lei poderá alterá-las. 3. No caso dos autos, considerando que a atividade profissional de médico constava sob o
código 2.1.3 no regulamento aprovado pelo Decreto nº 53.831, de 24/03/1964, é o que basta para procedência do pedido. 4.
Condenado o INSS a expedir a certidão de tempo de serviço, com a respectiva conversão, e a UFSC a averbar o referido tempo
nos assentamentos funcionais da autora. 5. Condenados os réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios fixados, nos termos do artigo 20, § 3º, alíneas "a", "b" e "c", e § 4º, do CPC, em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos
reais). (TRF4, APELAÇÃO CÍVEL Nº 2002.72.00.012377-0, 4ª TURMA, Des. Federal LUÍS ALBERTO D AZEVEDO
AURVALLE, POR UNANIMIDADE, D.E. 08/10/2013, PUBLICAÇÃO EM 09/10/2013)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO EX-CELETISTA. ATIVIDADE
INSALUBRE. AVERBAÇÃO E CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA EFEITOS DE APOSENTADORIA.
POSSIBILIDADE DE CONTAGEM ESPECIAL. PRECEDENTES DO STJ. 1. O servidor público, ex-celetista, que exerceu
atividade perigosa, insalubre ou penosa, assim considerada em lei vigente à época, tem direito adquirido à contagem de tempo
de serviço com o devido acréscimo legal, para fins de aposentadoria estatutária" (AgRg no REsp nº 799.771/DF, Relatora
Ministra Laurita Vaz, DJe 7/4/2008). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 939.997/ES, Rel. Ministro
SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 03/02/2017). Grifo nosso.
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE
SERVIÇO. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. DIREITO ADQUIRIDO. ENQUADRAMENTO
NA CATEGORIA PROFISSIONAL ATÉ A LEI N. 9.032/1995. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA
111/STJ. 1. O direito ao cômputo diferenciado do tempo de serviço prestado em condições especiais, por força das normas
vigentes à época da referida atividade, incorpora-se ao patrimônio jurídico do segurado. Assim, é lícita a sua conversão em
tempo de serviço comum, não podendo ela sofrer qualquer restrição imposta pela legislação posterior, em respeito ao princípio
do direito adquirido (REsp n. 354.737/RS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 9/12/2008). 2. É possível
o reconhecimento do tempo de serviço especial, antes da edição da Lei n. 9.032/1995, em face apenas do enquadramento na
categoria profissional. 3. Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas
após a sentença (Súmula 111/STJ). 4. Ação rescisória procedente.” (STJ, Terceira Seção, AR 2.745/PR, Rel. Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 08/05/2013). Grifo nosso.
“RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO. ATIVIDADE ESPECIAL. CONVERSÃO.
POSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LEI Nº 9.032/95 E DECRETO Nº 2.172/97. DESNECESSIDADE EM
RELAÇÃO AO SERVIÇO PRESTADO NO REGIME ANTERIOR. 1. O direito à contagem, conversão e averbação de tempo de
serviço é de natureza subjetiva, enquanto relativo à realização de fato continuado, constitutivo de requisito à aquisição de
direito subjetivo outro, estatutário ou previdenciário, não havendo razão legal ou doutrinária para identificar-lhe a norma legal
de regência com aquela que esteja a viger somente ao tempo da produção do direito à aposentadoria de que é instrumental. O
tempo de serviço é regido sempre pela lei vigente ao tempo da sua prestação. Dessa forma, em respeito ao direito adquirido,
se o trabalhador laborou em condições adversas e a lei da época permitia a contagem de forma mais vantajosa, o tempo de
serviço assim deve ser contado. 3. Até o início da vigência do Decreto nº 2.172/97, que regulamentou a Lei nº 9.032/95, a cada
dia trabalhado em atividades enquadradas como especiais (Decretos nº 53.831/64 e 83.080/79), realizava-se o suporte fático
da norma que autorizava a contagem desse tempo de serviço de forma diferenciada, de modo que o tempo de serviço convertido
restou imediatamente incorporado ao patrimônio jurídico do segurado, tal como previsto na lei de regência. 4. A exigência da
comprovação técnica da efetiva exposição do trabalhador aos agentes nocivos (Lei nº 9.032/95), para fins de contagem
diferenciada do tempo de serviço, só teve lugar a partir da vigência do Decreto nº 2.172/97. (…)’ (REsp 498.325/PR, da minha
Relatoria, in DJ 15/12/2003). 2. Recurso improvido.” (STJ, 6ª Turma, REsp nº 440289/RN, Rel. Min. HAMILTON
CARVALHIDO, DJ de 28/06/2004).
O que deve ser ponderado pela administração, como dito, é o direito adquirido e a segurança jurídica, porquanto passados
mais de 20 anos da aposentadoria do instituidor da pensão, a Administração resolveu interpretar a norma de maneira diversa
do que consta expresso em evidente prejuízo ao direito da Embargante.
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O que pretende a administração não é a aplicação do disposto na redação original do art. 40, III, da CF, mas sim a sua
interpretação equivocada, em desrespeito inclusive do próprio entendimento do TCU (Acórdão 2.008/2006-TCU-Plenário).
A pensão discutida no presente processo administrativo possui caráter alimentar e não pode simplesmente ser anulada
com base em interpretações legais restritivas, sendo que a própria lei ampara o aproveitamento do tempo de serviço em atividade
insalubre para fins de aposentadoria sem fazer qualquer ressalva.
Apenas a título de argumentação, ainda que houvesse algum equívoco na concessão da aposentadoria do instituidor, a
Embargante não pode ser responsabilizada pelos erros e omissões da administração pública, sobretudo quando transcorrido mais
de duas décadas e diante da boa-fé do administrado.
Estes argumentos não foram apreciados, caracterizando a omissão que deve ser sanada.
3. Ao final, a embargante requer “o acolhimento dos embargos de declaração, sanando-se a omissão apontada,
considerando legal a aposentadoria do instituidor da pensão, porquanto preenchidos os requisitos necessários, confirmando a
validade da pensão a qual tem direito a Embargante”.
Eis o Relatório.

VOTO
Em análise, embargos de declaração opostos por Milvia Anna Tonissi Nasser em face do Acórdão 13.923/2019-TCU-1ª
Câmara, por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de pensão civil emitido em favor da embargante em razão
da contagem ponderada de tempo insalubre laborado em outra atividade laborativa (médico radiologista, na Rede Ferroviária
Federal S/A), distinta daquela na qual se deu a aposentadoria (atividade docente, cargo de professor).
2. Destaco que os presentes embargos foram opostos em 23/12/2019 (peça 42). Considerando que a embargante foi
notificada em 19/12/2019, o recurso encontra-se tempestivo, eis que apresentado dentro do prazo previsto no art. 287, § 1º, do
RITCU.
3. Com relação ao mérito do embargo apresentado, consoante consta no relatório precedente, funda-se a embargante em
argumento que apontaria para suposta “omissão” no decisum vergastado. Nesse sentido, sustenta, em síntese, que a decisão
combatida não analisou a inexistência de irregularidades no ato de aposentadoria que deu origem à pensão em destaque, já que,
segundo a embargante, era plenamente possível a conversão do tempo insalubre laborado na condição de médico radiologista no
período de 1/5/1962 a 30/4/1971 na Rede Ferroviária Federal S/A. Nesse sentido aduz que tal contagem estaria assegurada pelo
art. 64 do Decreto 611/92 e pelo Acórdão 2.008/2006-TCU-Plenário.
-II4. A despeito dos argumentos apresentados, entendo que o apelo manejado pela embargante não traz elementos hábeis a
alterar o decisum, eis que inexistente a suposta omissão mencionada. Senão vejamos.
5. De início, observo que o objeto de irresignação apontado pela embargante já foi analisado pelo Acórdão 13.923/2019TCU-1ª Câmara. Para maior clareza, destaco o ponto que explica as razões pelas quais o tempo insalubre laborado na Rede
Ferroviária Federal S/A não pode ser incluído de forma ponderada em aposentadoria especial de professor:
(...)
8. Observo o Sr. Elias Nasser Neto, instituidor da pensão em análise, aposentou-se no cargo de professor em 3/3/1993,
com fundamento na redação original do art. 40, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal (peça 5, p. 6):
Art. 40. O servidor será aposentado:
(...)
III - voluntariamente:
(...)
b) aos trinta anos de efetivo exercício em funções de magistério, se professor, e vinte e cinco, se professora, com proventos
integrais;
9. No entanto, a certidão de tempo de serviço enviada pela Universidade (peça 5, p. 3-4) demonstra que o instituidor
laborou como professor por 8.044 dias, ou seja, por 22 anos e 14 dias (de 1º/3/1969 a 9/3/1993, descontando-se os afastamentos),
tempo insuficiente, portanto, para a aposentadoria especial de professor, fato que macula, em consequência, os proventos da
pensão civil.
10. Consoante a análise da Sefip, observo que o ex-docente utilizou a contagem de tempo ponderada, decorrente do
exercício de atividade insalubre na condição de médico radiologista, na Rede Ferroviária Federal S/A, Superintendência Regional
de Bauru, entre 1º/5/1962 e 30/4/1971 para completar o tempo mínimo exigido de 30 anos para sua inativação (peça 5, p. 8 e 1113). Ocorre que tal complementação não é possível já que a inativação se deu considerando a aposentadoria especial de professor,
atividade que já computa redução do tempo necessário à aposentadoria em razão da natureza da atividade de magistério. Irregular,
portanto, o ato de pensão em análise, eis que maculado pela concessão de aposentadoria que lhe originou.
6. Portanto, não há omissão no acórdão embargado uma vez que a referida decisão aponta de forma inequívoca e direta,
a razão da ilegalidade que macula o ato de pensão. Isso porque, conforme já explicitado na decisão atacada, a aposentadoria do
Sr. Elias Nasser Neto foi fundamentada na redação original do art. 40, inciso II, alínea “b”, da CF/1988. Referido fundamento
tratava de aposentadoria especial de professor, situação que reduzia, à época, o tempo de “serviço” necessário à aposentação
desde que todo o tempo utilizado na contagem fosse laborado na atividade docente. Nessa situação, e utilizando o fundamento
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de aposentadoria mencionado, não é possível a inclusão de outros tempos estranhos à atividade docente. Por tal razão, o tempo
ponderado laborado pelo instituidor não poderia ser contado da forma que foi em sua inativação. Assim, não se aplicam, no caso
dos autos, o Decreto 611/1992 e nem o Acórdão 2.008/2006-TCU-Plenário eis que tratam de situações distintas da do instituidor.
7. Ademais, convém mencionar que o Acórdão 2.008/2006-TCU-Plenário assegurou apenas aos ex-servidores celetistas
que, por força da Lei 8.112/1990, foram alçados à condição de estatutário, a possibilidade de aproveitar tempos laborados em
condições insalubres, perigosas ou penosas, de forma majorada. No caso em epígrafe, a atividade insalubre prestada pelo
instituidor na Rede Ferroviária Federal S/A não se confunde com a atividade docente que exerceu na Fundação Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul e nem dela decorre. Em outras palavras, o Sr. Elias Nasser Neto não passou da RFFSA para a
UFMS por força da Lei 8.112/1990 já que, em determinado período (de 1/3/1969 a 30/4/1971) desempenhou as duas atividades
de forma concomitante.
8. Portanto, o aproveitamento de tempo insalubre contado de forma majorada que se fez no ato de aposentadoria do
instituidor, se assemelha ao cômputo especial de tempo de serviço prestado sob condições insalubres, perigosas ou penosas na
iniciativa privada, situação afastada no voto condutor do Acórdão 2008/2006-TCU-Plenário, no qual restou consignado que “o
aproveitamento do tempo prestado à iniciativa privada para fins de aposentadoria estatutária deve ser regido pela disciplina
da contagem recíproca. Nesse caso, há expressa vedação legal para o cômputo de tempos fictos”.
9. Diante do que foi demonstrado, resta claro que a decisão embargada não padece da omissão sustentada pela embargante
na medida em que o argumento suscitado restou devidamente abordado e esclarecido no voto condutor do Acórdão 13.923/2019TCU-1ª Câmara.
Ante o exposto, VOTO para que seja adotada a minuta de acórdão que ora trago ao exame deste Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 486/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 002.783/2011-8.
2. Grupo II – Classe de Assunto: I - Embargos de declaração (Pensão Civil).
3. Embargante: Milvia Anna Tonissi Nasser (528.205.991-68).
4. Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
5. Relator: Ministro Vital do Rêgo.
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidade Técnica: não atuou.
8. Representação legal: Thania Chagas dos Reis (OAB/MS 14.839) e outros.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos nos quais se analisam embargos de declaração opostos por Milvia Anna
Tonissi Nasser em face do Acórdão 13.923/2019-TCU-1ª Câmara, por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato
de pensão civil emitido em favor da embargante.
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, diante das razões expostas
pelo Relator, em:
9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para,
no mérito, rejeitá-los, por inexistir omissão na deliberação embargada;
9.2. dar ciência desta deliberação à embargante.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0486-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler, Bruno Dantas e Vital do Rêgo
(Relator).
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.

GRUPO I – CLASSE I – Primeira Câmara
TC 003.794/2015-6 [Apenso: TC 012.989/2017-7]
Natureza: Recurso de Reconsideração (Tomada de Contas Especial).
Recorrentes: Darby Valente (125.374.629-04) e Edimar Gomes da Silva (134.463.088-06).
Representação legal: Edgar Guimarães (OAB/PR 12.413) e Guilherme Antônio Brito Gonçalves Barbosa (OAB/DF
45.197).
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SUMÁRIO: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO. ALEGAÇÕES INSUFICENTES DE UM DOS
RECORRENTES PARA ALTERAR A DELIBERAÇÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL
DO OUTRO RECORRENTE PARA REDUÇÃO DA MULTA APLICADA.
RELATÓRIO
Trata-se de recursos de reconsideração interpostos por Darby Valente (peça 112), então presidente da Sociedade
Evangélica Beneficente de Curitiba-SEB e Edimar Gomes da Silva (peça 111), à época diretor do Departamento e Programas
Regionais de Desenvolvimento do Turismo do MTur, contra o Acórdão 2.395/2017-TCU-1ª Câmara (peça 68), in verbis:
9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela Sociedade Evangélica Beneficente de Curitiba e pelo Sr. Darby
Valente;
9.2. considerar revéis a Sra. Kerima Silva Carvalho e o Sr. Edimar Gomes da Silva, dando-se prosseguimento ao processo,
de acordo com o art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992;
9.3. com fundamento nos arts. 1º, inciso I, e 16, inciso III, alíneas “b” e “c”, e § 2º, ambos da Lei 8.443/1992, c/c os arts.
19, caput, e 23, inciso III, da mesma lei, julgar irregulares as contas do Sr. Darby Valente, condenando-o ao pagamento da
quantia de R$ 634.631,25, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal
(art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional,
atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 3/3/2011, até a data do recolhimento, na forma
prevista na legislação em vigor;
9.4. aplicar ao Sr. Darby Valente a multa individual prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 90.000,00,
fixando-lhe 57 da o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III,
alínea “a”, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a
data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;
9.5. autorizar, em caráter excepcional, desde já, o parcelamento da dívida da Sociedade Evangélica Beneficente de
Curitiba especificada a seguir, em até 72 (setenta e duas) parcelas, atualizada monetariamente a contar da data de publicação
deste acórdão, fixando o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a
cada 30 (trinta) dias, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a entidade de que, conforme disposto no § 2º do art.
217 do Regimento Interno/TCU, a falta do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo
devedor, observadas a forma e as condições regimentais:
Valor
Data
Nat
ureza
1.950.00
27/9/
D
0,00
2010
634.631,
3/3/2
C
25
011
9.6. informar à Sociedade Evangélica Beneficente de Curitiba que a liquidação tempestiva dos débitos indicados,
atualizados monetariamente, sanará o processo, de sorte que as respectivas contas poderão ser julgadas regulares com ressalva,
dando-lhe quitação, nos termos do art. 12, § 2º, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, § 4º, do Regimento Interno do TCU, enquanto
a falta de liquidação tempestiva ensejará o julgamento pela irregularidades das contas, com imputação de débito e encargos
legais, incluindo juros de mora.
9.7. constituir processo apartado com natureza de tomada de contas especial para o acompanhamento dos pagamentos
efetuados pela entidade e o posterior julgamento de suas contas;
9.8. aplicar à Sra. Kerima Silva Carvalho e ao Sr. Edimar Gomes da Silva as multas individuais previstas no art. 58, inciso
II, da Lei 8.443/1992, nos valores de R$ 50.000,00, 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), os recolhimentos das dívidas aos cofres
do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem
pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor
9.9. 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;
9.10. encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada do relatório e voto que a fundamentam, ao Procurador-Chefe da
Procuradoria da República no Estado do Paraná, nos termos do § 3º do art. 16 da Lei 8.443/1992;
9.11 dar ciência e remeter cópia do presente acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam, aos responsáveis
e ao Ministério do Turismo.
2. Em preliminar, a Serur propôs o conhecimento dos recursos e, quanto ao mérito, inclinou-se pela negativa de
provimento aos recursos do Sr. Darby Valente e pelo provimento parcial ao do Sr. Edimar Gomes, por meio da instrução que
reproduzo a seguir, com os ajustes de forma pertinentes, com cujas conclusões e encaminhamento manifestaram-se de acordo o
dirigente da unidade (peças 141/143):
HISTÓRICO
2. Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em virtude de supostas
irregularidades no âmbito do Convênio 1.416/2010, celebrado com a Sociedade Evangélica Beneficente de Curitiba (SEB), cujo
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objeto era a “realização de Inventário turístico do Paraná, com a realização de estudos e desenvolvimento do projeto de apoio a
investimentos na área do turismo”.
2.1. Para a consecução da avença foi previsto o aporte de R$ 3.890.195,00, sendo R$ 3.500.000,00 de responsabilidade
do MTur e o restante, R$ 390.195,00, a cargo da SEB como contrapartida (peça 1, p. 115-151). Desse total, R$ 1.950.000,00 foi
transferido à entidade em 27/9/2010 (peça 1, p. 153 e 157).
2.2. Na data de 23/8/2011, mediante o Ofício 1.066/2011-TCU/SECEX-PR, o Ministério do Turismo foi informado de
que esta Corte de Contas havia determinado a suspensão cautelar de recursos no âmbito de dois convênios, entre eles, o
1.416/2010 (peça 1, p. 197). De acordo com o Relatório de equipe de fiscalização acostado aos autos (TC 010.586/2011-3),
foram apuradas diversas irregularidades na execução do convênio 1.241/2009, também firmado entre a SEB e o MTur.
Considerando que havia riscos de que irregularidades semelhantes se repetissem no ajuste em tela, foi determinada a cautelar
supramencionada, conforme Despacho do Exmo. Ministro Relator, Augusto Sherman Cavalcanti (peça 1, p. 199-209).
2.3. Na fase interna da tomada de contas especial, o MTur constituiu grupo de trabalho para análise da avença, tendo
identificado várias falhas, a exemplo do descumprimento do plano de trabalho, da inexecução do ajuste, da incapacidade técnica
da entidade convenente, dentre outras (peça 2, p. 158-159).
2.4. Nos termos do voto condutor do acórdão recorrido, a responsabilização do Sr. Darby Valente decorreu da falta de
capacidade operacional da entidade para execução do objeto, com consequente repasse das atividades, irregularidades na
licitação, quebra do nexo causal das despesas realizadas com os recursos repassados, realização de pagamento antecipado e,
principalmente, da ausência de adequada comprovação da execução física do convênio, não havendo entrega, ainda que parcial,
dos produtos almejados pelo convênio. A condenação em débito foi fixada no valor pago pelos serviços impugnados, fixandose multa com fundamento nesse débito. Registre-se, ainda, que a entidade convenente não foi condenada em débito por não ter
sido considerado que tenha se beneficiado com as irregularidades além de se tratar de entidade filantrópica. Coube a entidade
apenas o ônus de ressarcir a quantia remanescente não utilizada, ainda que de forma parcelada (peça 69).
2.5. Com relação ao responsável Edimar Gomes da Silva, sua apenação com multa fundada no art. 58 da Lei 8.443/1992
decorreu “da culpa no processo de avaliação da entidade proponente do convênio, ressaltando-se que a incapacidade técnica da
SEB foi posteriormente reconhecida pelo próprio Ministério”. Pela mesma irregularidade foi também apenada a responsável
Kerima Silva Carvalho, assistente técnica do MTur, que não apresentou recurso.
2.6. Não satisfeitos com o julgado, os Srs. Darby Valente e Edimar Gomes da Silva interpuseram inicialmente embargos
de declaração, rejeitados pelo Acórdão 4.970/2017 – TCU – 1ª Câmara. Posteriormente, os referidos recorrentes interpuseram
recursos de reconsideração, objetos do presente exame.
ADMISSIBILIDADE
3. Reiteram-se os exames preliminares de admissibilidade (peças 115 e 116), ratificados pelo Ministro-Relator (peça
118), que concluiu pelo conhecimento dos recursos, suspendendo-se os efeitos dos itens 9.3, 9.4 e 9.9 do Acórdão 2.395/2017TCU-1ª Câmara, em relação ao Sr. Darby Valente, e os efeitos dos itens 9.8 e 9.9, da mesma decisão, em relação ao Sr. Edimar
Gomes da Silva, eis que preenchidos os requisitos processuais aplicáveis à espécie.
MÉRITO
4. Delimitação
4.1. Constituem objetos dos recursos verificar as seguintes questões:
a) se houve irregularidades na aplicação dos recursos públicos (peça 112, p. 16-36);
b) se cabe responsabilização do dirigente do MTur (peça 111, p. 2-3);
c) se há razoabilidade na imputação da multa ao dirigente do MTur (peça 111, p. 3-6).
5. Das irregularidades apuradas e atribuídas ao Sr. Darby Valente
5.1. O recorrente Darby Valente argui pela regularidade na aplicação dos recursos federais repassados, tendo em vista os
seguintes argumentos:
5.1.1. Sobre o suposto envio de carta convite a empresas não especializadas em consultoria na área de turismo:
a) a maioria das empresas convidadas a participar da cotação de preços instaurada pela SEB tinha experiência no campo
de consultoria na área de turismo. A empresa Petrocchi Consultoria Ltda, por exemplo, possui vasta experiência na atividade de
desenvolvimento de inventários e planos de desenvolvimento em matérias turísticas. Possui trabalhos em outros convênios
subsidiados pelo próprio Ministério do Turismo, como o plano estratégico de desenvolvimento do turismo da região da Serra
gaúcha e catarinense e o plano de desenvolvimento integrado do turismo sustentável do município de Guarulhos. Ademais, o
fundador da empresa, Sr. Mario Petrocchi de Oliveira, é autor de livros que tem como tema central a gestão e planejamento de
atividades atreladas ao turismo;
b) a Ruschmann Consultores Ltda. - outra empresa convidada para participar da cotação de preços - também tem notória
especialização no campo de consultoria voltada para o turismo. Conforme se depreende do seu próprio site eletrônico, a empresa
tem como atividade econômica principal a “prestação de serviços técnicos profissionais especializados de consultoria nas áreas
do turismo, da hotelaria e do lazer”;
c) a própria Bioma Educação e Assessoria Ambiental Ltda. - atualmente denominada Bioma Consultoria em Turismo e
Meio Ambiente Ltda. - possui ampla especialização em segmentos turísticos, tendo como principal finalidade a elaboração,
execução e implantação de projetos turísticos (inventários, diagnósticos, planos e estratégias).
Análise
5.1.2. Não assiste razão ao recorrente. Ao transferir o objeto à empresa Bioma Educação e Assessoria Ambiental Ltda.,
o recorrente desrespeitou firme jurisprudência deste Tribunal (Acórdão 406/2010-Plenário, relatado pelo Ministro Augusto
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Nardes), o qual determina que a celebração de ajustes, convênios ou instrumentos congêneres têm caráter intuitu personae, não
se admitindo, portanto, a transferência integral de seus objetos a terceiros.
5.1.3. Em que pese as alegações, o responsável não acostou aos autos quaisquer elementos comprobatórios das supostas
especializações de três das empresas convidadas ao certame. Vale destacar que informações constantes em sites da entidade ou
a mera participação em convênios subsidiados pelo Ministério do Turismo não qualifica a empresa como especialista no setor
turístico.
5.1.4. Para contratação dos serviços relativos às etapas 1 e 3 da Meta 2, o convenente encaminhou solicitação de cotação
de preços para 5 empresas, tendo obtido resposta de apenas 2 empresas (peça 35, p. 4, item 38).
(...)
5.1.5. É oportuno lembrar que o convite é uma modalidade entre interessados do ramo de que trata o objeto licitado.
Ademais, para haver a contratação é necessário, ao menos, três propostas válidas, ou seja, que atendam a todas as exigências do
ato convocatório. Se não houver 3 propostas válidas, a administração tem que repetir o convite. Tal entendimento está esposado
na Súmula 248 desta Corte de Contas. Logo, o mero envio de carta convite a cinco empresas não legaliza o certame. Há que se
ter, ao menos, três participantes, o que não ocorreu.
5.1.6. Identifica-se irregularidades no envio de cartas convite a empresas as quais não eram especializadas em atividades
turísticas, conforme se verifica na tabela acima. Ademais, constata-se que a concorrência foi mitigada, uma vez que apenas duas
empresas apresentaram propostas, o que afronta os princípios da competitividade, isonomia, impessoalidade, moralidade e
improbidade administrativa, em desrespeito ao art. 3º da Lei 8.666/1993. Nesse ponto, considerando que a SEB é uma entidade
privada sem fins lucrativos, vale transcrever trecho do art. 45 da Portaria Interministerial 127/2008:
Art. 45. Para a aquisição de bens e contratação de serviços com recursos de órgãos ou entidades da Administração Pública
Federal, as entidades privadas sem fins lucrativos deverão realizar, no mínimo, cotação prévia de preços no mercado, observados
os princípios da impessoalidade, moralidade e economicidade.
Parágrafo único. A entidade privada sem fins lucrativos deverá contratar empresas que tenham participado da cotação
prévia de preços, ressalvados os casos em que não acudirem interessados à cotação, quando será exigida pesquisa ao mercado
prévia à contratação, que será registrada no Siconv e deverá conter, no mínimo, orçamentos de três fornecedores. (grifos
acrescidos)
5.1.7. Em que pese o entendimento esposado, não há registro no Siconv nem nos autos de pesquisa de preços que
justifique a utilização dos preços praticados, contrariando Acórdão 1.852/2006 - TCU – 2ª Turma, da relatoria do Ministro
Benjamin Zymler.
5.1.8. Pelo exposto, o responsável não conseguiu elidir as irregularidades apontadas sobre o envio de convite a empresas
sem especialização no ramo do turismo e sem a devida concorrência.
5.2 Da adequação dos serviços prestados pela empresa vencedora do certame
a) da análise do relatório final do estudo apresentado pela empresa Bioma, é possível perceber que as informações relativas
aos itens discriminados nas categorias A e B da metodologia do INVTUR foram levantados pela empresa e incluídos no seu
relatório final. Tais informações podem ser verificadas no próprio sumário dos volumes I e II do estudo "Governança para o
turismo no Paraná”, onde cada um dos itens corresponde a um item previsto nas Categorias A, B e C da metodologia para
Inventários Turísticos do Ministério do Turismo;
b) os itens "aspectos históricos", "aspectos geográficos" e "administração pública" compõem o formulário Al que diz
respeito a informações e características básicas do Município. Já o item "acessos" do relatório descreve os meios de acesso por
via terrestre, fluvial e aérea ao município analisado, exatamente como determina o formulário A2 da metodologia do INVTUR;
c) os itens "sistema de comunicação", "segurança pública", "sistema médico-hospitalar e "sistema educacional"
destacados no estudo da empresa Bioma correspondem, respectivamente, aos formulários A3 - Sistema de Comunicação, A4 Sistema de Segurança, A5 — Sistema de Saúde e A6 — Sistema Educacional da metodologia;
d) no item "outros serviços e equipamentos de apoio", o estudo da Bioma traz informações dos estabelecimentos
comerciais, tais como rede hoteleira, centros comerciais, agências bancárias, etc., incluindo os respectivos endereços, telefones,
contatos eletrônicos e características das acomodações, como determina o formulário B1 da metodologia do INV MTUR;
e) no tópico "serviços e equipamentos para gastronomia" aponta os restaurantes, bares, lanchonetes e cafeterias que
existem em cada um dos municípios analisados, o que corresponde ao formulário B2 da metodologia do INVTUR intitulado
"serviços e equipamentos de alimentos e bebidas". Por fim, o item do estudo "serviços e equipamentos para agenciamento"
condiz com os formulários B3 — Serviços e Equipamentos de Agências de Turismo e B4 — Serviços e Equipamentos de
Transporte Turístico, pois nele estão indicadas as agências de turismo e de viagem, além das transportadoras turísticas que
operam em cada município analisado;
f) o relatório final apresentado somente retirou trechos de sites da internet para o item "aspectos históricos", o que não
macula o estudo;
g) quanto à suposta utilização de dados extraídos da internet relativos aos itens "Outros Serviços e Equipamentos de
Apoio", "Serviços e Equipamentos Turísticos" e "Atrativos Turísticos", relatada no Parecer Técnico, ressalta-se que, da leitura
do Relatório Final do estudo, nada indica que os itens apontados pela Comissão do Ministério do Turismo foram elaborados
somente com dados extraídos de sítios eletrônicos. É evidente que algumas informações dos estabelecimentos comerciais ou dos
atrativos turísticos foram retiradas da internet, como o telefone, e-mail, endereço, localização da atração, preço do ingresso,
dentre outros;
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h) as oficinas participativas atingiram seus objetivos, uma vez que foram realizadas pela empresa Bioma entre os meses
de março e junho de 2011, e estiveram presentes representantes do poder público de cada município, membros da iniciativa
privada do terceiro setor da localidade e lideranças das comunidades envolvidas, mobilizando, assim, os agentes públicos
responsáveis pelo turismo;
i) não procede a justificativa lançada pelo Parecer Técnico de que o estudo elaborado pela Bioma não teria utilidade pelo
fato de que os capítulos 5 e 6 do Relatório Final seriam compostos por informações incipientes e que não teriam relação com as
etapas apresentadas anteriormente, além de traçarem diretrizes frágeis e desprovidas de dados consistentes;
j) os capítulos 5 e 6 dispõem sobre as problemáticas visualizadas em cada um dos municípios ao longo da execução do
estudo — seja no campo da governança ou no campo da infraestrutura e serviços turísticos — e sugerem determinadas ações e
diretrizes que permitiriam uma melhoria no atendimento dos visitantes e uma maior distribuição dos grupos de turistas entre as
várias atrações visualizadas no estudo. Assim, resta evidente que os Capítulos 5 e 6 do relatório final apresentam considerações
finais importantes que poderão auxiliar no desenvolvimento do turismo no Estado do Paraná.
Análise
5.2.1. Especificamente sobre a inexistência dos formulários A e B, há de se registrar que a própria SEB afirmara o
seguinte (peça 3, p. 14):
Caso a demanda incluísse aqueles formulários (A e B), ou seja, informações municipais e equipamentos e serviços, o
próprio MTur teria a noção de que os valores do projeto teriam que ser significativamente maiores, o que acarretaria o dispêndio
de recursos públicos para levantamentos já existentes.
5.2.2. Merece destacar que a escusa utilizada pelo responsável reforça a afirmação sobre as irregularidades existentes nas
cartas convite enviadas e na proposta vencedora. Ora, se a empresa vencedora desconsiderou os formulários A e B, assumindo
que estes acarretariam aumento nos custos, a proposta ofertada pela empresa vencedora foi indevida, pois apenas apresentou
proposta mais vantajosa porque excluiu tais itens, o que deixou as demais concorrentes em desvantagem.
5.2.3. Registre-se a importância, para a entrega do objeto conveniado, do preenchimento dos formulários A e B, uma vez
que tratam de informações sobre a infraestrutura, serviços e equipamentos turísticos. Apesar de reconhecer o descarte dos citados
formulários, o responsável sequer explicou a metodologia utilizada ou mesmo identificou como supriria a inexistência de tais
documentos.
5.2.4. O objeto do Convênio 1.416/2010, contemplou a realização de inventário turístico e a empresa contratada, Bioma,
propôs a utilização da metodologia estabelecida no manual de inventariação do Ministério do Turismo, que inclui a utilização
dos formulários A e B. Porém, as informações disponibilizadas no Produto 2, não cumprem com o disposto na metodologia
acima citada, a partir do momento que excluem a utilização desses formulários (peça 2, p. 277-279).
5.2.5. Em que pese o produto 2 conter algumas informações que deveriam constar nos formulários A e B, tais dados são
insuficientes e incompletos. Como bem registrado pelos técnicos do MTur, os itens dos formulários, quando apresentados no
produto 2, foram, em sua maioria, copiados na integra das referências eletrônicas disponíveis no final do exemplar,
principalmente os dados relativos a “ outros serviços e equipamentos de apoio, serviços e equipamentos turísticos e atrativos
turísticos” (peça 2, p. 281).
5.2.6. O produto entregue (meta 2, etapas 1 e 3) não tem como subsistir por si só. De acordo com o projeto básico, não
há como executar a etapa 3 da meta 2 sem finalizar a etapa 2, no entanto a empresa Bioma foi contratada nesta fase apenas para
executar as etapas 1 e 3 da meta 2 (peça 32, p. 9). Segundo o projeto básico, na etapa 3 da meta 2 seriam consolidados os estudos
realizados nas etapas 1 e 2. Ademais, entre as atividades previstas na etapa 3 da meta 2, consta o delineamento da forma de
utilização dos estudos e pesquisas realizadas nas etapas 1 e 2. Logo, não seria possível, então, finalizar e entregar a etapa 3, se
não havia se iniciado a etapa 2.
5.2.7. É de se concluir, portanto, que o produto entregue não atendeu aos requisitos técnicos e metodológicos, afrontando
o estabelecido no manual de inventário da oferta turística do Ministério do Turismo (peça 33, p. 25-30).
5.2.8. É inverídica a alegação do recorrente de que os únicos trechos retirados diretamente de sites da internet e
colacionados no relatório final da empresa Bioma dizem respeito unicamente ao item aspectos históricos. Como bem destacado
no Parecer Técnico do MTur, foram identificados na introdução produto 1 (plano de trabalho), por exemplo, três parágrafos cujo
conteúdo é uma reprodução do manual de inventariação do INVTUR Edição 2007, elaborado pelo Ministério do Turismo.
5.2.9. No produto 4, Governança do Turismo no Paraná, a pesquisa de diagnóstico local traz cópias de trechos do Plano
de Desenvolvimento do Turismo do Paraná 2008-2011(peça 2, p. 287). No capítulo 5 do produto 4, foram identificados textos
retirados na integra da publicação "Orientação para Gestão Municipal do Turismo - Guia Prático para Dirigentes Municipais de
Turismo" (peça 2, p. 291).
5.2.10. Em que pese as alegações apresentadas, o responsável nada acresceu aos autos sobre diversas outras
irregularidades a ele atribuídas, tais como (peça 43):
• falta de capacidade técnica e operacional da entidade para a execução do objeto, com o consequente repasse das
atividades à empresa contratada Bioma Educação e Assessoria Ambiental Ltda., em afronta aos arts 1º, § 2º, e 22, caput, da
Portaria Interministerial 127/2008;
• ausência de relação entre os custos apresentados no Plano de Trabalho, os produtos apresentados pela Bioma Educação
e Assessoria Ambiental Ltda. e os respectivos pagamentos, dificultando a avaliação da proposta mais vantajosa à Administração
e o estabelecimento do nexo de causalidade entre a despesa executada e o objeto do convênio, em afronta ao art. 3º da Lei
8.666/1993 e à jurisprudência do Tribunal, a exemplo do Acórdão 7.291/2013-TCU-2ª Câmara;
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• antecipação de pagamentos à contratada, Bioma Educação e Assessoria Ambiental Ltda., em contrariedade à
jurisprudência do TCU, a exemplo do Acórdão 1.614/2013-Plenário; e
• ausência de demonstração do nexo de causalidade de despesas que totalizam R$ 1.140.750,00, referentes à diferença
entre o repasse, de R$ 1.950.000,00, e o contrato firmado com a Bioma Educação e Assessoria Ambiental Ltda., de R$
809.250,00.
5.3 Da incompatibilidade entre os serviços prestados e os valores pagos à empresa Bioma
a) a empresa Bioma mobilizou profissionais locais e órgãos públicos municipais para o levantamento in loco de
informações e dados, bem como realizou pesquisa de campo e de fontes secundárias. Ao final, compilou todas as informações
levantadas no relatório final anexado aos autos, o qual foi apresentado à SEB e, posteriormente, ao Ministério do Turismo;
b) se existe uma incongruência entre o valor previsto como remuneração para cada ação englobada em cada etapa do
convênio, não se trata de culpa da entidade convenente, mas do órgão concedente que aprovou o termo de referência proposto e,
por consequência os gastos previstos para a execução de cada uma das etapas;
c) a entidade convenente realizou três pagamentos à empresa Bioma, sendo duas parcelas de R$ 247.500,00 (duzentos e
quarenta e sete mil e quinhentos reais) correspondentes à entrega dos dois primeiros produtos contratados, e outra parcela no
valor de R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais) relativa à execução da terceira etapa do contrato de prestação de
serviços;
d) a SEB deixou de repassar a última parcela de remuneração devida à Bioma, mesmo tendo consciência que a empresa
entregou, em outubro de 2011, o relatório final do estudo e, consequentemente, adimpliu com todas as suas obrigações
contratuais. Embora a empresa contratada fizesse jus à última parcela de remuneração contratual — afinal executou todas as
ações previstas no contrato — a medida cautelar deferida por este Tribunal de Contas impossibilitou a realização deste último
pagamento;
e) os gastos realizados pela SEB com a execução das etapas 1 e 3 da meta 2 do convênio atingiram o montante de R$
634.631,25 (seiscentos e trinta e quatro mil seiscentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Isto é, a entidade dispendeu
somente 77% do montante de R$ 825.000,00 (oitocentos e vinte e cinco mil reais) previsto no termo de referência para executar
as etapas 1 e 3 da Meta 2.
Análise
5.3.1. O recorrente não logrou êxito nas suas alegações.
5.3.2. O recorrente trouxe aos autos meras alegações sem qualquer comprovação da efetiva realização do objeto. Observase, por exemplo que, para cumprir a etapa 3 da meta 2, o responsável teria que estabelecer parcerias, definir responsabilidades e
assinar contratos. Nenhum desses elementos foram acostados aos autos (peça 32, p. 9). Para a realização da etapa 1, fazia-se
necessário realizar pesquisas de campo, o que necessariamente acarretaria em custos com hospedagem, locomoção, mão de obra,
uma vez que tal pesquisa perduraria por um mês em quinze municípios do estado. Tais elementos probatórios também não foram
apresentados.
5.3.3. Entre a documentação fiscal apresentada, vale destacar que a nota fiscal 13, emitida em 2/3/2011, no valor de R$
247.500,00 (peça 2, p. 90) refere-se a levantamento de informações secundárias e inserção de dados no sistema de informações.
Tal descrição causa estranheza, uma vez que a criação do sistema faz parte da etapa 2, da meta 2, a qual, nesse período, sequer
tinha sido iniciada, uma vez que a empresa Bioma tinha sido contratada apenas para executar as etapas 1 e 3 da meta 2. Logo,
houve pagamento por serviço não prestado.
5.3.4. Em que pese as alegações apresentadas, o recorrente não justificou a existência do pagamento antecipado. Como
bem destacado no Parecer Técnico do MTur (peça 2, p. 283), a última oficina participativa somente foi realizada em 7/6/2011,
em Londrina, e o pagamento integral da despesa relativo ao produto 3 foi efetuado em 3/3/2011, no valor de R$ 165.000,00,
conforme Nota Fiscal 014, de 02/03/2011 (peça 2, p. 92 e 283).
5.3.5. A jurisprudência do TCU é firme no sentido de que a mera execução, ou a execução parcial, do objeto conveniado
não é suficiente para aprovar as contas do gestor responsável. Há de se comprovar o nexo de causalidade entre os dispêndios e
os recursos federais geridos. Ademais, a informação de que o objeto do convênio foi executado em sua integralidade, não
encontra amparo documental.
5.3.6. Logo, considerando as falhas na execução do objeto, o pagamento antecipado e as irregularidades apontadas, não
é possível estabelecer o nexo de causalidade entre os valores despendidos, a execução do objeto e os recursos federais repassados.
6. Da responsabilidade do Sr. Edimar Gomes da Silva sobre as irregularidades apuradas
6.1. O recorrente argui por sua ausência de responsabilidade sobre as irregularidades apontadas, tendo em vista que não
subscreveu nenhum dos pareceres técnicos favoráveis à assinatura do referido convênio.
Análise
6.2. O recorrente não logrou êxito nas suas alegações.
6.3. Por meio do Parecer Técnico 198/2010/DPRDT/SNPDT/MTur (peça 1, p. 23-29), o então diretor do departamento
de programas regionais de desenvolvimento do turismo, Sr. Edimar Gomes da Silva, atestou a capacidade da SEB para celebrar
o convênio 1.416/2010, mesmo ciente das condições impostas pela portaria interministerial 127 MP/MF/MCT.
6.4. E mais, por meio do citado parecer, afirmou que “o corpo técnico da instituição conta com pessoal especializado, de
sorte que atende plenamente aos requisitos técnicos e gerenciais para execução em análise” (grifos acrescidos). Enfatizou, ainda,
que “as etapas, metas e prazos de execução bem como o número de parcelas de liberação dos recursos e das datas previstas para
desembolso também foram analisados e encontram-se de acordo”.
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6.5. A Portaria Interministerial 127 MP/MF/MCT, em seu art. 1º determina que a descentralização da execução por meio
de convênios ou contratos de repasse somente poderá ser efetivada para entidades públicas ou privadas para execução de objetos
relacionados com suas atividades e que disponham de condições técnicas para executá-lo.
6.6. A Sociedade Evangélica Beneficente de Curitiba tem por finalidade a organização, manutenção e desenvolvimento
de atividades que promovam o bem-estar social, a saúde, a educação e a assistência espiritual à população, sem qualquer
distinção.
6.7. Porém, como bem relatado pela CGU em seu Relatório de Auditoria Especial 00190.020860/2011-31 (peça 20, p.
364):
Registre-se que a experiência da SEB na administração de convênios relaciona-se aos instrumentos firmados unicamente
com o Ministério da Saúde, a partir de 2008, conforme consulta ao Sistema Siconv. A criação do Núcleo reforça a tese de
inexperiência da SEB em ações de Turismo, inclusive reforçando a situação exposta em relação ao convênio 708657/2009,
firmado ainda no exercício de 2009, de que a entidade não desenvolvia ações relacionadas ao turismo, tampouco possuía tal
atividade descrita em seus estatutos como uma de suas áreas de atuação.
6.8. Registre-se que, em momento subsequente, o MTur reconheceu a incapacidade técnica operacional da SEB,
conforme o Parecer de Avaliação de Regularidade 0053/2012 (peça 2, p. 154-162). Dentre as irregularidades citadas, encontrase “incapacidade técnica para a execução” (peça 2, p. 158).
6.9. Não se pode negar que a emissão de parecer atestando a qualificação técnica e a capacidade operacional da SEB para
a execução do objeto conveniado contribuiu para formalização da avença, cuja execução veio a demonstrar que ela funcionou
como mera intermediária perante terceiras pessoas jurídicas.
6.10. Restou evidenciado, portanto, que a conduta do recorrente poderia ser mais diligente ao aprovar, como superior
hierárquico, parecer técnico com falhas em relação às normas e procedimentos vigentes. Caso agisse com presteza, outra seria a
sua manifestação, sendo esse o comportamento diverso exigível do defendente.
6.11. O Parecer Técnico 198/2010/DPRDT/SNPDT/MTur (peça 1, p. 23-29) é a prova cabal da autoria e materialidade
da irregularidade, negada na defesa do responsável. Assim, a conduta do responsável é reprovável, incorrendo em infração ao
disposto nos arts. 1º, § 2º, 18, inciso VII, 22, 25, inciso I, da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU 127/2008. O recorrente,
na condição de diretor do departamento de programas regionais de desenvolvimento do turismo deixou de observar o cuidado
mínimo que dele se esperava nestes casos de transferências voluntárias, que é a verificação da compatibilidade entre as
finalidades da entidade privada e a execução da política pública que lhe é confiada.
6.12. Do exposto, configura-se legítima a responsabilização pessoal do recorrente, uma vez que o fundamento é ato de
competência própria efetivamente praticado pelo recorrente.
7. Da falta de razoabilidade na imputação da multa
7.1. O recorrente Edimar Gomes da Silva contesta a decisão emitida pelo Acórdão vergastado, tendo em vista a falta de
razoabilidade na imputação da multa e a falta da isonomia, uma vez que não foram utilizados os mesmos parâmetros de caso
semelhante, como, por exemplo, o Acórdão 3.611/2013-Plenário, envolvendo o próprio recorrente, o qual aplicou multa no valor
de R$ 5.000,00, bem como o Acórdão 2.651/2012-Plenário, que aplicou multa no valor de R$ 25.000,00, além de citar outros
pronunciamentos desta Corte que isentavam a responsabilidade do gestor por não haver nexo de causalidade entre as ações
praticadas e o dano causado, ou devido a problemas funcionais do MTur.
Análise
7.2. Assiste razão ao recorrente quanto ao valor da multa aplicada, uma vez é questionável a observância aos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, por não sopesar a gravidade do ato e o valor da multa imputado.
7.3. Ao analisar o pronunciamento desta Corte de Contas em processo análogo envolvendo o mesmo recorrente, Sr.
Edimar Gomes da Silva, prolatado pelo Acórdão 3.611/2013-TCU-Plenário, relatado pelo ministro Benjamin Zymler, identificase que, à época, o recorrente fora responsabilizado por duas irregularidades, quais sejam, a emissão de parecer que aprovou a
celebração de convênio e de parecer que atestava a aprovação de contas apresentada pela empresa, não obstante as diversas falhas
existentes na execução da avença. Para tanto, foi fixado o valor da multa, individualmente, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
7.4. No Acórdão 2.395/2017-TCU-1ª câmara, ora contestado, o recorrente foi responsabilizado por não ter avaliado de
modo diligente o orçamento constante no termo de referência e a capacidade técnico operacional da SEB em executar o objeto
do convênio 1.416/2010, ao emitir parecer aprovando a celebração do convenio 1.416/2010. Por essas razões, lhe foi aplicada
uma multa no valor de R$ 50.000,00.
7.5. Oportuno destacar que, à época, a Portaria TCU 46, de 11/1/2017, fixara o valor máximo da multa em R$ 58.269,07.
Ou seja, pela irregularidade atribuída ao responsável, sua penalização foi de 86,2% do valor máximo estipulado por esta Corte.
7.6. É certo que o Tribunal pode evoluir no seu entendimento. No entanto, as suas decisões devem ser devidamente
fundamentadas e, em se tratando de aplicação de penalidades, amparadas nos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sob
pena de possível declaração de nulidade pela via judicial. No caso, verifica-se que restou prejudicada a proporcionalidade no
valor da multa aplicada ao responsável, que em muito superou o valor aplicado ao mesmo responsável em caso análogo.
7.7. Em que pese o subjetivismo inerente à matéria, há que se buscar a isonomia na aplicação das sanções. Logo, entendese cabível as alegações acostadas aos autos, propondo-se, portanto, o provimento ao recurso, reduzindo-se o valor da multa
aplicada ao recorrente em conformidade com a dosimetria do precedente ora suscitado.
7.8. Em observância ao art. 281 do RI/TCU, convém registrar a necessidade de extensão dos efeitos quanto à redução do
valor da multa aplicada à Sra. Kerima Silva Carvalho, uma vez que fora responsabilizada pelos mesmo fundamentos do Sr.
Edimar Gomes da Silva, conforme registrado no Voto fundamentador do Acórdão vergastado (peça 69, itens 4.2 e 33).
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CONCLUSÃO
8. Em face das análises anteriores, conclui-se que:
a) o produto entregue não atendeu aos requisitos técnicos e metodológicos, afrontando o estabelecido no manual de
inventário da oferta turística do Ministério do Turismo;
b) a jurisprudência do TCU é firme no sentido de que a mera execução, ou a execução parcial, do objeto conveniado não
é suficiente para aprovar as contas do gestor responsável. Há de se comprovar o nexo de causalidade entre os dispêndios e os
recursos federais geridos. Ademais, a informação de que o objeto do convênio foi executado em sua integralidade, não encontra
amparo documental;
c) configura-se legítima a responsabilização pessoal do Sr. Edimar Gomes da Silva, uma vez que o fundamento é ato de
competência própria, qual seja, emissão de parecer favorável à celebração do convênio 1416/2010 sem que a entidade possuísse
capacidade técnica;
d) valor da multa aplicada ao Sr. Edimar Gomes da Silva não observou devidamente os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Tal entendimento deve ser extensível à responsável Kerima Silva Carvalho por se encontrar em situação
análoga.
8.1. Com base nessas conclusões propõe-se a negativa de provimento do recurso interposto por Darby Valente e o
provimento parcial do recurso impetrado pelo Sr. Edimar Gomes da Silva, estendendo-se os efeitos da redução da multa à Sra.
Kerima Silva Carvalho, uma vez que fora responsabilizada pelos mesmos fundamentos do recorrente, conforme registrado no
voto fundamentador do Acórdão vergastado (peça 69, itens 4.2 e 33).
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
9. Diante do exposto, com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, submetem-se os autos à
consideração superior, propondo-se:
a) conhecer dos recursos e, no mérito, negar provimento ao recurso impetrado pelo Sr. Darby Valente, e dar provimento
parcial ao recurso interposto pelo Sr. Edimar Gomes da Silva para reduzir o valor da multa, estendendo seus efeitos à Sra. Kerima
Silva Carvalho;
b) comunicar aos recorrentes e aos demais interessados a deliberação que vier a ser proferida por esta Corte.
3. O Ministério Público junto ao TCU, nos autos representado pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado,
manifestou-se de acordo com a proposta supra (peça 144).
Manifesto-me de acordo com a proposta de encaminhamento alvitrada pela Serur.
No que concerne, especificamente, à proposição de redução no valor da multa aplicada ao Sr. Edimar Gomes da Silva e,
por extensão, à Sr. Kerima Silva Carvalho, observo que o Relator a quo, Exmo. Ministro Benjamin Zymler, quando do
estabelecimento da dosimetria da pena, fez referência a outra decisão de sua relatoria, envolvendo os mesmos responsáveis e
similar irregularidade (Acórdão 170/2017-Plenário), em razão da qual também lhes foi imposta multa de R$ 50.000,00. Observo
que, naquele caso, a correspondente TCE envolveu débito de cerca de R$ 7 milhões, montante superior ao imputado neste
processo (R$ 1.950.000,00).
O Sr. Edimar Gomes da Silva também foi apenado com multa de R$ 25.000,00 por força do Acórdão 2.651/2012-Plenário,
no âmbito de Relatório de Auditoria abrangendo convênio celebrado entre o MTur e o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento
de Infraestrutura Sustentável (IBRASI), que contou com repasse de recursos federais no total de R$ 5 milhões.
O débito envolvido nestes autos, por sua vez, é equivalente ao tratado no Acórdão 3.611/2013-Plenário (cerca de R$ 2,3
milhões), também da Relatoria do Exmo. Ministro Benjamin Zymler, em decorrência do qual o Sr. Edimar Gomes da Silva e a
Sra. Kerima Silva Carvalho foram apenados com multa de R$ 5.000,00.
Considerando, então, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo, à semelhança da Serur, que deva
ser dado provimento parcial ao recurso do Sr. Edimar Gomes da Silva, com vistas a redução do valor da sua multa, estendendose seus efeitos à Sra. Kerima Silva Carvalho, por se encontrar em situação análoga.
4. Por meio do despacho à peça 145, determinei que a Sec-SP que diligenciasse o Mtur, com vistas a obter parecer se as
alegações apresentadas pelo Sr. Darby Valente em seu recurso à peça 112 alterariam seu posicionamento constante no Parecer
Técnico de peça 2, p. 250/293, que considerou que os produtos entregues pela SEB não estavam de acordo com o estabelecido
no termo de referência por ele aprovado, pronunciando-se, especialmente, quanto a existência de possível compatibilidade,
formal e material, entre os produtos entregues pela SEB e o termo de referência acordado no Convênio 1416/2010.
5. Após a realização da diligência supra, a Serur manifestou-se nos seguintes termos (peças 173/175):
MÉRITO
3. Delimitação
3.1. Constitui objeto deste exame verificar se o Parecer 18/2019-MTur, elaborado pela Coordenação-Geral de
Planejamento Territorial do Turismo/DEOTur (peça 156), emitido em resposta à diligência solicitada pelo relator, tem o condão
de modificar o entendimento firmado sobre a irregularidade das presentes contas especiais.
Análise
3.2. O parecer 18/2019-MTur conclui, em síntese, pela ratificação do anterior Parecer Técnico, datado de 10/10/2012,
emitido pela Comissão instituída pela Portaria 6, de 23/4/2012, publicada no dia 25/4/2012 no Boletim de Pessoal e Serviços do
Ministério do Turismo, o qual reprova as contas do Convênio 1416/2010 (peça 2, p. 250-293).
3.3. Por elucidativo, vale transcrever trecho da análise empreendida no referido Parecer MTur 18/2019 (peça 156):
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Com relação aos itens "outros serviços" e "equipamentos de apoio", o estudo traz informações dos estabelecimentos
comerciais e agências bancárias, com os respectivos endereços, telefones, contatos eletrônicos, tais informações compõem o
formulário A7;
As informações relacionadas ao formulário 81— serviços de hospedagem, com nome, CNPJ, equipamentos, telefone e email estão descritas no item que trata dos serviços e equipamentos turísticos, sem que exista menção ao tipo de hospedagem, à
quantidade de unidades habitacionais (UH) e a quantidades de leitos, bem como, outros dados constantes do formulário.
Consta ainda, no relatório final, dados solicitados no formulário B2 — serviços e equipamentos para gastronomia;
formulário B3 - serviços e equipamentos para agenciamento — Serviços e Equipamentos de Agências de Turismo e no
formulário B4 — Serviços e Equipamentos de Transporte Turístico.
O relatório não faz menção ao formulário B5 — serviços e equipamentos para eventos, informações importantes no
inventário turístico, principalmente se considerarmos que o diagnóstico aponta Foz do Iguaçu como uma das cinco cidades
brasileiras que mais recebe eventos.
Também não há informações relacionadas ao formulário B6 — serviços e equipamentos de lazer e entretenimento e ao
formulário 14 — outros serviços e equipamentos turísticos.
No pedido de reconsideração é dito que "o produto apresentado é útil e pode auxiliar no desenvolvimento do turismo do
Paraná, pois dispõe, em seu capitulo 5 e 6, sobre as problemáticas visualizadas em cada um dos municípios ao longo da execução
do estudo (no campo da governança ou no campo da infraestrutura e serviços turísticos) e sugerem determinadas ações e diretrizes
que permitiriam uma melhoria no atendimento dos visitantes e uma maior distribuição dos grupos de turistas entre as várias
atrações visualizadas no estudo".
O produto em análise é intitulado "Governança para o Turismo no Paraná" e o capitulo 5 trata de Instância de Governança
e não há menção à Instancia de Governança Regional, mesmo constando em suas Referências bibliográficas o documento
"Orientação para Gestão Municipal do Turismo: Guia Prático para Dirigentes Públicos Municipais de Turismo. Curitiba:
Governo do Estado do Paraná, 2008" que retrata sua importância.
Entende-se que para ser útil o documento deveria servir de fonte de pesquisas para estudantes, pesquisadores e
profissionais da área do turismo e verificamos que, posteriormente, o município de Foz do Iguaçu realizou o inventário turístico
municipal, sem constar o documento "Governança para o Turismo no Paraná" em suas referências bibliográficas.
Considerando que o objeto do convênio prevê a realização de inventário turístico e que a metodologia proposta pela
empresa é a utilização do manual de inventariação do Ministério do Turismo (INVTUR), concluímos que mantêm-se o
posicionamento proferido no Parecer Técnico (peça 2, p.250/293), uma vez que tais itens correspondem aos formulários da
metodologia INVTUR e as informações apresentadas no relatório final não abordaram todos os tipos e subtipos dos formulários
ou tratam alguns temas de forma superficial, a ausência de informações podem ser percebidas a partir da Categoria A1 que trata
das "Informações Básicas do Município.
Assim, conclui-se que o pedido de reconsideração não apresenta elementos novos, apenas esclarece a metodologia
utilizada para a realização dos trabalhos, constantes do item "3.5 Descritivo das Atividades Desenvolvidas pela Equipe de
Diagnóstico Turístico do projeto de Governança do Turismo no Estado do Paraná".
3.4. Desta feita, vislumbra-se que o novo exame empreendido pelo MTur, em atendimento ao Ofício 0472/2019-TCU/Sec-SP (peça 146), mantém as mesmas conclusões acerca da inadequação dos produtos apresentados, não havendo
compatibilidade, formal e material, entre os produtos entregues pela SEB e as metas acordadas no plano de trabalho relativo ao
Convênio 1416/2010.
3.5. Dessa forma, conclui-se que não há novos elementos capazes de alterar o entendimento firmado pela irregularidade
das contas, devendo-se manter o encaminhamento anteriormente proposto por esta Secretaria de Recursos (peças 141 a 143).
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
4. Diante do exposto, com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, submetem-se os autos à
consideração superior, propondo-se:
a) reiterar anterior encaminhamento desta Secretaria (peças 141 a 143), no sentido de conhecer dos recursos e, no mérito,
negar provimento ao recurso impetrado pelo Sr. Darby Valente, e dar provimento parcial ao recurso interposto pelo Sr. Edimar
Gomes da Silva para reduzir o valor da multa, estendendo seus efeitos à Sra. Kerima Silva Carvalho;
b) comunicar aos recorrentes e aos demais interessados, a deliberação que vier a ser proferida por esta Corte.
6. O Ministério Público junto a este Tribunal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado,
endossou a proposta da unidade técnica (peça 176), nos seguintes termos:
Manifesto-me, mais uma vez, de acordo com a proposta alvitrada pela Serur às peças 141 e 173.
Com efeito, como já reconhecido no Parecer Técnico de 10/10/2012, embora os formulários A e B não tenham sido
utilizados, parte das informações a eles correspondentes foi ofertada.
No entanto, além de terem sido omitidos dados relevantes no produto final apresentado (formulários B5 a B7), a
abordagem, no entendimento técnico do MTur, se deu de forma superficial e incompleta.
Não deve ser olvidado que, conforme o Parecer Técnico de 10/10/2012, a maioria desses dados foram copiados na íntegra
de informações disponibilizadas na internet, sem qualquer tratamento adicional — fato reconhecido pelo recorrente, ao afirmar
ser desarrazoada a conferência e confirmação da veracidade dessas informações em verificação in loco (peça 112, p. 25).
E tal, diversamente do alegado pelo recorrente (peça 112, p. 24), não teria se dado apenas em relação aos aspectos
históricos — que foram mencionados, explicitamente, a título de exemplificação no referido parecer (peça 2, p. 281) — mas
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também em relação a “outros serviços e equipamentos de apoio”, “serviços e equipamentos turísticos” e “atrativos turísticos”,
não tendo o recorrente apresentado qualquer elemento adicional apto a refutar tal ressalva.
Não é demais salientar que, por não ter sido contratada contemporaneamente a etapa 2 da Meta 2 do Termo de Referência
(desenvolvimento de um sistema de informações primárias e secundárias), nenhuma das informações levantadas foi
disponibilizada em domínio eletrônico público, não se evidenciando, assim, a sua utilidade.
Destaco, por fim, por relevante, que o descompasso entre as etapas 1/3 e 2 da Meta 2 — cuja complementariedade exigiria
a sua execução simultânea —, associado às deficiências apontadas no produto final das etapas 1 e 3, reforçam a conclusão, já
alcançada pelo Tribunal, acerca da inexperiência da SEB na área de turismo e da sua incapacidade para realizar as etapas
necessárias à formalização do inventário.
Como bem ressaltado pela então Secex-SP, à peça 35, p. 12, “a falta de qualificação técnica da SEB tem um claro nexo
com o dano em análise, uma vez que as deficiências verificadas no processo de contratação da Bioma e na própria especificação
e execução do objeto, culminaram na entrega de produtos sem rigor metodológico, superficiais e com o uso demasiado de
informações facilmente extraídas de outras fontes”.
Tendo o Sr. Darby Valente, quando da proposição do convênio, asseverado, em nome da SEB, que a entidade atenderia
plenamente aos requisitos técnicos e gerenciais para a sua execução (peça 1, p. 27, 39-45, 53 e 82-83), condição esta que se
mostrou efetivamente inexistente, julgo que o responsável concorreu diretamente para o insucesso do projeto, não havendo como
ser afastada a sua responsabilidade pelo dano causado ao erário.
É o relatório.

VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos art. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/92, devem ser conhecidos
os recursos de reconsideração interpostos pelos Srs. Darby Valente (peça 112) e Edimar Gomes da Silva (peça 111) contra o
Acórdão 2.395/2017-TCU-1ª Câmara (peça 68).
2. Por meio desta deliberação, o Sr. Darby Valente, então presidente da Sociedade Evangélica Beneficente de Curitiba
(SEB), teve suas contas especiais julgadas irregulares, foi condenado em débito pelo valor de R$ 634.631,25 e apenado com a
multa do art. 57 da Lei 8.443/1992, na quantia de R$ 90.000,00, em decorrência de irregularidades na execução do objeto do
Convênio 1.416/2010 (Siafi 747398), celebrado com o Ministério do Turismo (MTur), para realização de inventário turístico do
Paraná (realização de estudos e desenvolvimento do projeto de apoio a investimentos na área do turismo).
3. Mediante o acórdão recorrido foi aplicada, ainda, a multa do art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 50
mil, ao Sr. Edimar Gomes da Silva, ex-diretor do Departamento e Programas Regionais de Desenvolvimento do Turismo do
MTur, e à Sra. Kerima Silva Carvalho, assistente técnica do MTur, por não terem avaliado de modo diligente o orçamento
constante no termo de referência e a capacidade técnico operacional da SEB em executar o objeto do convênio.
4. O convênio celebrado com a SEB previa cinco metas (planejamento/gerenciamento; realização do Inventário Turístico;
mobilização e capacitação), subdivididas em etapas. Destas metas, a entidade realizou apenas duas etapas (etapas 1 e 3) de três
(etapas 1, 2 e 3) da Meta 2 (“pesquisa de campo para levantamento das informações primárias e secundárias” e “consolidação
dos estudos e elaboração de estratégias para o turismo do Paraná”). Para a execução destas duas etapas, a SEB, após cotação de
preço, contratou a empresa Bioma Consultoria em Turismo e Meio Ambiente Ltda., para a qual foram pagos R$ 634.631,25.
5. Tanto o Ministério do Turismo, mediante o Parecer Técnico à peça 2, p.250, quanto o TCU, por meio do acórdão
recorrido, entenderam que os produtos entregues pela Bioma não atenderam os requisitos técnicos e metodológicos previstos no
Manual de Inventário da Oferta Turística (INVTUR) do referido ministério, com a utilização de diversos dados extraídos da
internet e de trabalhos de terceiros, sendo incompatível com o alto volume de recursos investidos e com o próprio Plano de
Trabalho.
6. A Bioma havia proposto a utilização da metodologia estabelecida no referido manual, mas as informações
disponibilizadas no produto entregue não cumpriram com o disposto na metodologia nele prevista, a partir do momento que
excluiu a utilização dos formulários dos tipos A (referente à infraestrutura de apoio ao turismo) e B (diz respeito aos serviços e
equipamentos turísticos).
7. O relator a quo ressaltou, inclusive, que, mesmo se relevada esta deficiência metodológica, o responsável não
apresentou elementos objetivos e convincentes capazes de demonstrar que o estudo apresentado para fins de atendimento da
meta 2 do termo de referência pudesse ser aproveitado pelo poder público. Tampouco explicou a metodologia utilizada ou mesmo
identificou como supriria a inexistência de tais documentos.
8. Assim, o voto do relator a quo deixou assente que o débito é decorrente “da não entrega, ainda que parcial, dos produtos
almejados pelo convênio, na forma prevista no termo de referência”.
9. Nesta oportunidade, o Sr. Darby alegou, em suma, quanto ao produto entregue pela Bioma, que:
(a) os serviços prestados pela Bioma foram adequados e as informações constantes no relatório final apresentado são
relativas aos itens discriminados nas categorias A e B da metodologia do INVTUR: sumário dos volumes I e II do estudo
"Governança para o turismo no Paraná”, onde cada um dos itens corresponde a um item previsto nas Categorias A, B e C da
metodologia para inventários turísticos do Ministério do Turismo;
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(b) o relatório final somente retirou trechos de sítios da internet para o item "aspectos históricos" e outros como telefone,
e-mail, endereço, localização da atração, preço do ingresso, o que não macularia o estudo; para os itens "Outros Serviços e
Equipamentos de Apoio", "Serviços e Equipamentos Turísticos" e "Atrativos Turísticos” não há nada que indique terem sido
elaborados somente com dados extraídos de sítios eletrônicos;
(c) o produto apresentado é útil e pode auxiliar no desenvolvimento do turismo do Paraná, pois dispõe, em seu capítulo
5 e 6, sobre as problemáticas visualizadas em cada um dos municípios ao longo da execução do estudo (no campo da governança
ou no campo da infraestrutura e serviços turísticos) e sugerem determinadas ações e diretrizes que permitiriam uma melhoria no
atendimento dos visitantes e uma maior distribuição dos grupos de turistas entre as várias atrações visualizadas no estudo.
10. Ao examinar os autos, verifiquei que não havia os fundamentos que motivaram o indeferimento pelo Mtur ao recurso
interposto pela SEB contra a conclusão no sentido de que os produtos entregues estavam em desacordo com o estabelecido no
termo de referência.
11. Assim, considerando a natureza eminentemente técnica do produto entregue, determinei a realização de diligência ao
aludido ministério com vistas a obter seu pronunciamento sobre as alegações apresentadas a este Tribunal pelo Sr. Darby Valente
em seu recurso, especialmente quanto a existência de possível compatibilidade, formal e material, entre os produtos entregues
pela SEB e o termo de referência acordado no Convênio 1416/2010.
12. A Serur, após realizar a diligência supra e examinar os autos, manifestou-se pelo conhecimento de ambos os recursos,
e, no mérito, pela negativa de provimento daquele interposto pelo Sr. Darby Valente e pelo provimento parcial ao do Sr. Edimar
Gomes.
13. Para a unidade técnica, as alegações recursais do Sr. Darby são insuficientes para elidir o débito imputado e a multa
aplicada, ante as seguintes razões:
(a) a própria SEB já havia asseverado, em resposta a sua citação, que para a inclusão das informações dos formulários
A e B (informações municipais, equipamentos e serviços) o valor do convênio deveria ser maior e que o MTur tinha ciência
disto;
(b) apesar de ter reconhecido o descarte dos formulários, não explicou a metodologia utilizada ou mesmo identificou
como supriria a inexistência de tais documentos;
(c) em que pese o produto 2 (informações secundárias) entregue conter algumas informações que deveriam constar nos
formulários A e B, tais dados são insuficientes e incompletos: foram, em sua maioria, copiados na íntegra das referências
eletrônicas disponíveis no final do exemplar, principalmente os dados relativos a “ outros serviços e equipamentos de apoio,
serviços e equipamentos turísticos e atrativos turísticos”;
(d) é inverídica a alegação de que os únicos trechos retirados diretamente de sítios da internet e colacionados no relatório
final da empresa Bioma dizem respeito unicamente ao item aspectos históricos; pois o Parecer Técnico do MTur identificou, na
introdução do produto 1 (plano de trabalho), por exemplo, a existência de três parágrafos cujo conteúdo é uma reprodução do
manual de inventariação do INVTUR Edição 2007, elaborado pelo Ministério do Turismo;
(e) no produto 4 (relatório consolidado), Governança do Turismo no Paraná, a pesquisa de diagnóstico local traz cópias
de trechos do Plano de Desenvolvimento do Turismo do Paraná 2008-2011(peça 2, p. 287); no capítulo 5 do produto 4, foram
identificados textos retirados na íntegra da publicação "Orientação para Gestão Municipal do Turismo - Guia Prático para
Dirigentes Municipais de Turismo" (peça 2, p. 291);
(f) para cumprir a etapa 3 da meta 2, o responsável teria que estabelecer parcerias, definir responsabilidades e assinar
contratos, porém, nenhum desses elementos foram acostados aos autos (peça 32, p. 9); para a realização da etapa 1, fazia-se
necessário realizar pesquisas de campo, o que necessariamente acarretaria em custos com hospedagem, locomoção, mão de obra,
uma vez que tal pesquisa perduraria por um mês em quinze municípios do estado e tais elementos probatórios também não foram
apresentados;
(g) o produto final entregue (relatório consolidado) não tem como subsistir por si só, uma vez que: (g.1) de acordo com
o projeto básico, não há como executar a etapa 3 da meta 2 sem finalizar a etapa 2, porém, a Bioma somente foi contratada, nesta
fase, para executar as etapas 1 e 3 da meta 2; (g.2) segundo o projeto básico, na etapa 3 da meta 2 seriam consolidados os estudos
realizados nas etapas 1 e 2, este último não executado; (g.3) entre as atividades previstas na etapa 3 da meta 2, consta o
delineamento da forma de utilização dos estudos e pesquisas realizadas nas etapas 1 e 2, este não executado; (g.4) logo, não seria
possível finalizar e entregar a etapa 3, se não havia se iniciado a etapa 2.
14. Já o Sr. Edimar Gomes da Silva, ex-diretor do Departamento e Programas Regionais de Desenvolvimento do Turismo
do MTur, traz alegações com vistas a afastar a multa recebida por ter agido “com culpa no processo de avaliação da entidade
proponente do convênio, cuja incapacidade técnica foi posteriormente reconhecida pelo próprio Ministério do Turismo” (Parecer
de Avaliação de Regularidade 0053/2012; peça 2, p. 154-162).
15. Alegou o recorrente que não subscreveu quaisquer dos pareceres técnicos favoráveis à assinatura do convênio e que
ao valor da multa aplicada falta razoabilidade e isonomia, uma vez que não teriam sido utilizados os mesmos parâmetros de caso
semelhante, como, por exemplo, o Acórdão 3.611/2013-TCU-Plenário, envolvendo o próprio recorrente, o qual aplicou multa
no valor de R$ 5 mil, bem como o Acórdão 2.651/2012-TCU-Plenário, que aplicou multa no valor de R$ 25 mil.
16. Para a unidade técnica, as alegações recursais do Sr. Edimar Gomes da Silva são insuficientes para elidir a multa
aplicada. Segundo frisou, o recorrente efetivamente atestou, por meio do Parecer Técnico 198/2010/DPRDT/SNPDT/MTur (peça
1, p. 23-29), a capacidade da SEB para celebrar o convênio, fato que, posteriormente, o próprio Mtur reconheceu ser inverídico
(Parecer de Avaliação de Regularidade 0053/2012 – peça 2, p. 154/162).
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17. E, ainda, que o recorrente, na condição de diretor do departamento de programas regionais de desenvolvimento do
turismo, “deixou de observar o cuidado mínimo que dele se esperava nestes casos de transferências voluntárias, que é a
verificação da compatibilidade entre as finalidades da entidade privada e a execução da política pública que lhe é confiada”.
18. Todavia, quanto ao valor da multa aplicada (R$ 50 mil), entendeu assistir razão ao recorrente. Ressaltou que, em que
pese o subjetivismo inerente à matéria, há que se buscar a isonomia na aplicação das sanções, motivo pelo qual propôs o
provimento parcial ao recurso, para reduzir o valor da multa, em conformidade com a dosimetria do Acórdão 3.611/2013-TCUPlenário, que, à época, aplicou multa ao recorrente, no valor de R$ 5 mil, pela emissão de parecer que aprovou a celebração de
convênio e de parecer que atestava a aprovação de contas apresentada pela empresa, não obstante as diversas falhas existentes
na execução da avença.
19. Alertou, por pertinente, a necessidade de extensão dos efeitos quanto à redução do valor da multa à Sra. Kerima Silva
Carvalho, também responsabilizada pelo mesmo fundamento do Sr. Edimar Gomes da Silva.
20. O Ministério Público junto ao TCU manifestou-se de acordo com a proposta da unidade técnica.
21. Acolho o desfecho sugerido pela unidade técnica e adoto, como minhas razões de decidir, o fundamento de sua
análise, transcrita no relatório que antecede este voto.
22. Com efeito, o Sr. Derby Valente não logrou demonstrar que o produto que entregou (pesquisa de campo para
levantamento das informações primárias e secundárias e consolidação dos estudos e elaboração de estratégias para o turismo do
Paraná), como parte do objeto conveniado, foi realizado em consonância com o pactuado com o Ministério do Turismo ou que
tivesse tido finalidade pública útil.
23. Como asseverou o MTur, após diligência por mim determinada (peça 156, p. 5):
Considerando que o objeto do convênio prevê a realização de inventário turístico e que a metodologia proposta pela
empresa é a utilização do manual de inventariação do Ministério do Turismo (INVTUR), concluímos que se mantêm o
posicionamento proferido no Parecer Técnico da peça 2, pp.250/293, uma vez que tais itens correspondem aos formulários da
metodologia INVTUR e as informações apresentadas no relatório final não abordaram todos os tipos e subtipos dos formulários
ou tratam alguns temas de forma superficial, a ausência de informações podem ser percebidas a partir da Categoria A1 que trata
das "Informações Básicas do Município".
24. O aludido ministério referiu-se à:
O relatório não faz menção ao formulário B5 — serviços e equipamentos para eventos, informações importantes no
inventário turístico, principalmente se considerarmos que o diagnóstico aponta Foz do Iguaçu como uma das cinco cidades
brasileiras que mais recebe eventos. Também não há informações relacionadas ao formulário B6 — serviços e equipamentos de
lazer e entretenimento e ao formulário 14 — outros serviços e equipamentos turísticos
O produto em análise é intitulado "Governança para o Turismo no Paraná" e o capitulo 5 trata de Instância de Governança
e não há menção à Instancia de Governança Regional, mesmo constando em suas Referências bibliográficas o documento
"Orientação para Gestão Municipal do Turismo: Guia Prático para Dirigentes Públicos Municipais de Turismo. Curitiba:
Governo do Estado do Paraná, 2008" que retrata sua importância.
Entende-se que para ser útil o documento deveria servir de fonte de pesquisas para estudantes, pesquisadores e
profissionais da área do turismo e verificamos que, posteriormente, o município de Foz do Iguaçu realizou o inventário turístico
municipal, sem constar o documento "Governança para o Turismo no Paraná" em suas referências bibliográficas.
25. No tocante ao Sr. Edimar Gomes da Silva, considero pertinentes às considerações feitas pela unidade e pelo MPTCU.
Transcrevo, a seguir, trecho do parecer do Parquet:
O débito envolvido nestes autos, por sua vez, é equivalente ao tratado no Acórdão 3.611/2013-Plenário (cerca de R$ 2,3
milhões), também da Relatoria do Exmo. Ministro Benjamin Zymler, em decorrência do qual o Sr. Edimar Gomes da Silva e a
Sra. Kerima Silva Carvalho foram apenados com multa de R$ 5.000,00.
Considerando, então, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo, à semelhança da Serur, que deva
ser dado provimento parcial ao recurso do Sr. Edimar Gomes da Silva, com vistas a redução do valor da sua multa, estendendose seus efeitos à Sra. Kerima Silva Carvalho, por se encontrar em situação análoga.
26. Quanto à SEB, foi autorizado, em caráter excepcional, o parcelamento da dívida, referente ao montante remanescente
na conta do convênio, em 72 parcelas. Verifico que constam às peças 153/155 e 157/172 comprovantes do recolhimento de várias
parcelas.
Ante o exposto, VOTO para que o Tribunal de Contas da União aprove o acórdão que submeto a este Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 487/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 003.794/2015-6.
1.1. Apenso: 012.989/2017-7.
2. Grupo I – Classe de Assunto: I - Recurso de Reconsideração (Tomada de Contas Especial).
3. Recorrentes: Edimar Gomes da Silva (134.463.088-06) e Darby Valente (125.374.629-04).
4. Entidade: Sociedade Evangélica Beneficente de Curitiba (SEB).
5. Relator: Ministro Vital do Rêgo.
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5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler.
6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur).
8. Representação legal: Edgar Guimarães (OAB/PR 12.413) e Guilherme Antônio Brito Gonçalves Barbosa (OAB/DF
45.197).
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recurso de reconsideração interposto pelos Srs. Darby Valente,
então presidente da Sociedade Evangélica Beneficente de Curitiba-SEB, e Edimar Gomes da Silva, ex-diretor do Departamento
e Programas Regionais de Desenvolvimento do Turismo do MTur, contra o Acórdão 2.395/2017-TCU-1ª Câmara;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ante as razões
expostas pelo Relator, em:
9.1. conhecer, ante o preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/92,
do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Darby Valente para, no mérito, negar-lhe provimento;
9.2. conhecer, ante o preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/92,
do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Edimar Gomes da Silva para, no mérito, dar-lhe provimento parcial e reduzir a
multa a ele aplicada, bem assim à Sra. Kerima Silva Carvalho, por meio do subitem 9.8 do Acórdão 2.395/2017-TCU-1ª Câmara
para R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e
9.3 dar ciência esta deliberação aos recorrentes.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0487-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler, Bruno Dantas e Vital do Rêgo
(Relator).
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.

GRUPO II – CLASSE I – Primeira Câmara
TC 005.872/2015-4.
Natureza: Embargos de declaração (Tomada de Contas Especial).
Entidade: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Distrito Federal.
Recorrente: Jozé Tomas do Nascimento (017.476.223-20).
Representação legal: Alexandre Garcia da Costa José Jorge (OAB/DF 14.428), representando Jozé Tomas do Nascimento.
SUMÁRIO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DA OMISSÃO
ALEGADA. REJEIÇÃO.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Jozé Tomas do Nascimento (peça 60), diretor financeiro da Federação
das Associações Comerciais e Industriais do DF (Faci/DF), em face do Acórdão 13.335/2019-TCU-1ª Câmara, que não conheceu
do seu recurso de reconsideração contra o Acórdão 3.755/2019-TCU-1ª Câmara, por ser intempestivo e não trazer fatos novos.
2. A condenação inicial se deu no âmbito da tomada de contas especial instaurada pelo Serviço de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas do Distrito Federal (Sebrae/DF), em razão da impugnação parcial de despesas do Convênio de Cooperação
Técnica e Financeira 9/2011 (peça 1, p. 129-141), cujo objeto foi a implantação, no Distrito Federal, do “Projeto Piloto de
Descentralização do Atendimento do Sistema Sebrae”, por meio da instalação de vinte pontos de atendimento nas Regiões
Administrativas do DF, até dezembro/2011.
3. Por meio do citado Acórdão 3.755/2019-TCU-1ª Câmara, este Tribunal julgou irregulares as contas do embargante e
condenou-o, solidariamente com a Faci/DF, federação na qual era diretor financeiro, ao pagamento de parte do débito apurado,
além de lhe ter aplicado a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992.
4. Nesta fase processual, o Sr. Jozé Tomas do Nascimento intenta demonstrar que seu recurso de reconsideração deve
ser conhecido. Argumenta que no interregno da intimação e a interposição do citado recurso houve feriado nacional de Corpus
Christi e que a data de sua intimação não foi a mesma do seu patrono, devendo o “prazo ser contato da intimação da parte
interessada”.
5. Alega que, como são vários os responsáveis e não havendo disposição diversa no RI-TCU, o prazo para interposição,
segundo ele, deveria ser contato em dobro, consoante aplicação subsidiária do art. 229, Código de Processo Civil. Em sendo
assim, seu recurso seria tempestivo.
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6. O embargante acrescenta que o conhecimento do seu recurso não traria prejuízo às partes e ao processo, pois ele deve
ser apreciado e julgado em conjunto com as peças dos outros dois recorrentes, no caso, a Faci/DF e o Sr. Jair José da Silveira
Júnior.
7. Afirma que há superveniência de documentos novos, que teriam sido anexados ao seu recurso. Contudo, junto ao
expediente, foi encaminhado tão somente o pedido de admissão como parte interessada e amicus curie de algumas entidades que
integram o Faci/DF.
8. Ao fim, pede o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para considerar seu recurso de
reconsideração tempestivo; solicita que seja sempre intimado pessoalmente dos atos do processo; e requer a concessão de prazo
de trinta dias para a juntada de documentos supervenientes.
É o relatório.

VOTO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Jozé Tomas do Nascimento (peça 60), diretor financeiro da Federação
das Associações Comerciais e Industriais do DF (Faci/DF), em face do Acórdão 13.335/2019-TCU-1ª Câmara, que não conheceu
do seu recurso de reconsideração contra o Acórdão 3.755/2019-TCU-1ª Câmara, por ser intempestivo e não trazer fatos novos.
9. A condenação inicial se deu no âmbito da tomada de contas especial instaurada pelo Serviço de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas do Distrito Federal (Sebrae/DF), em razão da impugnação parcial de despesas do Convênio de Cooperação
Técnica e Financeira 9/2011 (peça 1, p. 129-141), cujo objeto foi a implantação, no Distrito Federal, do “Projeto Piloto de
Descentralização do Atendimento do Sistema Sebrae”, por meio da instalação de vinte pontos de atendimento nas Regiões
Administrativas do DF, até dezembro/2011.
10. A TCE apurou prejuízo ao Sebrae/DF, no valor histórico de R$ 176.500,00, oriundo da não comprovação da execução
parcial do objeto do Convênio 009/2011, especificamente, em relação aos seguintes itens:
Origem do Débito
Valor (R$)
Item 1- Ausência de documentação comprobatória de
38.400,00
pagamento de consultorias sem justificativas
Item 2- Ausência de documentação comprobatória de
131.600,00
pagamento de locação de equipamentos e mobiliários sem
contraprestação de serviços
Item 3- Ausência de documentação comprobatória de
6.500,00
pagamento de consultorias, com rendimento da aplicação
financeira, sem justificativa
Valor Total:
176.500,00
11. Por meio do citado Acórdão 3.755/2019-TCU-1ª Câmara, este Tribunal julgou irregulares as contas do embargante
e condenou-o, solidariamente com a Faci/DF, federação na qual era diretor financeiro, ao pagamento de parte do débito apurado
(R$ 131.600,00), além de lhe ter aplicado a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 100.000,00.
12. Nesta fase processual, o Sr. Jozé Tomas do Nascimento intenta demonstrar que seu recurso de reconsideração deve
ser conhecido. Argumenta que, no interregno da intimação e a interposição do citado recurso, houve feriado nacional de Corpus
Christi e que a data de sua intimação não foi a mesma do seu patrono, devendo o “prazo ser contato da intimação da parte
interessada”.
13. Alega que, como são vários os responsáveis e não havendo disposição diversa no RI/TCU, o prazo para interposição,
segundo ele, deveria ser contato em dobro, consoante aplicação subsidiária do art. 229, Código de Processo Civil. Em sendo
assim, seu recurso seria tempestivo.
14. O embargante acrescenta que o conhecimento do seu recurso não traria prejuízo às partes e ao processo, pois ele deve
ser apreciado e julgado em conjunto com as peças dos outros dois recorrentes. Afirma que há superveniência de documentos
novos, que teriam sido anexados ao seu recurso.
15. Ao fim, pede o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para considerar seu recurso de
reconsideração tempestivo; solicita que seja sempre intimado pessoalmente dos atos do processo; e requer a concessão de prazo
de trinta dias para a juntada de documentos supervenientes.
II
16. De início, conheço os presentes embargos de declaração, uma vez preenchidos os requisitos processuais aplicáveis à
espécie recursal, nos termos dos arts. 32 e 34 da Lei 8443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno do TCU. No mérito, proponho
rejeitá-los, por inexistir obscuridade, omissão ou contradição a serem corrigidas.
17. Na peça recursal em análise, o Sr. Jozé Tomas do Nascimento busca apenas demonstrar que seu recurso de
reconsideração foi tempestivo e deve, por isso, ser conhecido. Contudo, a contagem dos prazos, nos moldes do art. 183 do
Regimento Interno do TCU (RITCU), reforça a conclusão de que o recurso foi intempestivo.
18. O embargante foi regularmente notificado do Acórdão 3.755/2019-TCU-1ª Câmara, por meio de seu advogado
constituído nos autos, em 7/6/2019, conforme aviso de recebimento dos correios (peça 65). Dessa feita, o prazo de quinze dias
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para a apresentação do recurso de reconsideração, definido no art. 33 da Lei 8443/1992, findou-se em 24/6/2019, enquanto seu
recurso foi protocolado apenas em 27/6/2019.
19. O responsável alega que no prazo para a apresentação do recurso de reconsideração houve o feriado de Corpus
Christi, o que de fato ocorreu. Aliás, justamente por esse motivo, o prazo para apresentação da peça recursal foi prorrogado para
o primeiro dia útil imediato após o feriado, dia 24/6/2019 (art. 185, §2º, do RITCU). Assim, a juntada do recurso de
reconsideração em 27/6/2019 foi sim intempestiva.
20. Não lhe socorre o argumento de que sua ciência se deu em dia diferente da ciência do seu advogado. Isto porque, nos
termos do art. 179, §7º, do RITCU, “quando a parte for representada por advogado, a comunicação deve ser dirigida ao
representante legalmente constituído nos autos”.
21. No caso, o Sr. Alexandre Garcia da Costa encontra-se habilitado nos autos desde 19/1/2016 para defender os interesses
do embargante, podendo, inclusive, interpor recursos (peça 43). Sua comunicação, portanto, foi perfeitamente válida.
22. Esclareço ainda que o Código de Processo Civil é aplicado nesta Corte de Contas apenas de maneira subsidiária,
quando da lacuna de normas específicas do TCU. Nesses termos, foi publicada a Súmula 103 desta Corte:
Súmula TCU 103: “na falta de normas legais regimentais específicas, aplicam-se, analógica e subsidiariamente, no que
couber, a juízo do Tribunal de Contas da União, as disposições do Código de Processo Civil”.
23. No caso em análise, os prazos estão devidamente definidos na Lei Orgânica e no Regimento Interno do TCU, não
sendo, portanto, aplicável o art. 229 do Código de Processo Civil.
24. Além disso, a simples alegação de que o conhecimento do seu recurso não traria prejuízo às partes e ao processo não
é suficiente para alterar a decisão anterior, pois permanece intempestivo o expediente.
25. Por fim, embora o embargante alegue a superveniência de documentos novos, junto ao seu recurso foi encaminhada
tão somente cópia do pedido de admissão como parte interessada e amicus curie de algumas entidades que integram o Faci/DF.
Trata-se de cópia simples de peça já juntada aos autos que nada modifica o entendimento anterior (peça 96).
26. A respeito do prazo solicitado para a apresentação de documentos supervenientes, informo que ele poderá fazê-lo em
sede de recurso de revisão. Na presente fase processual, não há previsão de concessão de prazo para que sejam apresentados
novos elementos.
27. Diante de tais razões, não vislumbro no acórdão recorrido quaisquer dispositivos que mereçam reparo e considero as
alegações trazidas pelo embargante insuficientes para alterar o mérito do julgado anterior. A linha argumentativa evidencia o
inconformismo do responsável com aquela deliberação e sua intenção de rediscutir o mérito do acórdão anterior, o que não se
coaduna com a via estreita dos embargos declaratórios.
28. Por esses motivos, posiciono-me por conhecer os embargos de declaração, para, no mérito, negar-lhes provimento,
mantendo inalteradas as disposições do acórdão aguerrido.
III
29. Passo a tratar do pedido de ingresso nos autos como parte interessada e amicus curiae da Associação Comercial e
Industrial de São Sebastião/DF e outras que assinam o mesmo documento (peça 96). Essas associações integram o Sistema
Faci/DF e por esse motivo alegam ter interesse direto na apuração da verdade real.
30. Os peticionários argumentam que, “com a positivação e ampliação da atuação do amicus curiae no processo civil
pelo NCPC, restou mais evidente para a doutrina a possibilidade de admissão de sua intervenção em âmbito administrativo, na
medida em que o artigo 15 do CPC/15 prevê a aplicação subsidiária e supletiva de suas regras ao processo administrativo”.
31. Mencionam que o processo administrativo frequentemente apresenta os requisitos necessários para a intervenção do
amicus curiae, conforme indicado pelo art. 138 do CPC: relevância da matéria, especificidade do objeto da demanda ou
repercussão social da controvérsia.
32. Ao fim, requerem sua admissão como parte interessada no feito, para ter acesso aos autos e seus andamentos e, bem
assim, como amicus curiae para colaborar no deslinde da denúncia.
33. Observo no pedido em análise que as justificativas apresentadas para o requerimento não tratam especificamente do
mérito deste processo. Referem-se a entendimentos relativos ao Novo Código de Processo Civil e aos processos administrativos,
de modo geral.
34. Portanto, considero não atendidos os requisitos constantes do art. 146 do RITCU, no sentido de que a habilitação de
interessado em processo será efetivada mediante o deferimento, pelo relator, de pedido de ingresso formulado por escrito e
devidamente fundamentado.
35. No caso em análise, além da ausência de fundamentação, não vislumbro a possibilidade de a decisão de mérito a ser
proferida afetar de maneira direta e imediata direitos subjetivos dos peticionários. Não há, portanto, razão legítima para eles
ingressarem no feito como interessados.
36. De outro lado, uma eventual contribuição para o deslinde da questão tratada nos autos, também não é razão suficiente
para considerar as associações como partes interessadas ou amicus curiae. Se julgasse necessário, o Tribunal poderia, inclusive,
diligenciá-las. Por essas razões, indefiro também o pedido alternativo de ingresso nos autos na qualidade de amicus curiae.
37. Desse modo, entendo que a Associação Comercial e Industrial de São Sebastião/DF e os outros autores da peça 96
não podem ser admitidos nos autos seja como interessados ou amicus curiae.
Diante do exposto, VOTO para que seja adotada a minuta de deliberação que ora trago ao exame deste Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 488/2020 – TCU – 1ª Câmara
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1. Processo nº TC 005.872/2015-4.
2. Grupo II – Classe de Assunto: I - Embargos de declaração (Tomada de Contas Especial).
3. Recorrente: Jozé Tomas do Nascimento (017.476.223-20).
4. Entidade: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Distrito Federal.
5. Relator: Ministro Vital do Rêgo.
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidade Técnica: não atuou.
8. Representação legal: Alexandre Garcia da Costa José Jorge (OAB/DF 14.428), representando Jozé Tomas do
Nascimento.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Jozé Tomas do Nascimento, diretor
financeiro da Federação das Associações Comerciais e Industriais do DF (Faci/DF), em face do Acórdão 13.335/2019-TCU-1ª
Câmara;
ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ante as razões expostas pelo
relator, em:
9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Sr. Jozé Tomas do Nascimento, com fulcro nos arts. 32 e 34 da
Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los;
9.2. rejeitar o pedido de ingresso nos autos como parte interessada e amicus curiae da Associação Comercial e Industrial
de São Sebastião/DF e outras que assinam o mesmo documento, com fundamento no art. 146 do RITCU;
9.3. dar ciência desta deliberação ao embargante, em seu endereço próprio, ao seu representante legal e à Associação
Comercial e Industrial de São Sebastião/DF.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0488-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler, Bruno Dantas e Vital do Rêgo
(Relator).
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.

GRUPO I – CLASSE II – Primeira Câmara
TC 005.908/2019-1.
Natureza: Tomada de Contas Especial.
Entidade: Município de Paço do Lumiar/MA.
Responsável: Glorismar Rosa Venâncio (146.995.593-87).
Interessado: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
Representação legal: não há.
SUMÁRIO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. FUNDO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO
TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE). OMISSÃO NO DEVER DE PRESTAR CONTAS.
CITAÇÃO. REVELIA. CONTAS IRREGULARES. DÉBITO. MULTA.
RELATÓRIO
Adoto como relatório a instrução lavrada pela Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas
Especial – Secex/TCE (peça 38), que contou com a concordância de seus dirigentes (peças 39 e 40), bem
como do representante do Ministério Público junto ao TCU, Procurador Sérgio Caribé (peça 41).
1. Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação, em desfavor de Glorismar Rosa Venâncio, Prefeita Municipal no período de 1º/1/2009 a
19/9/2012, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa
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Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE), no exercício de 2011, cujo prazo encerrou-se em
30/4/2013.
HISTÓRICO
2. Em 19/4/2018, com fundamento na IN/TCU 71/2012, alterada pela IN/TCU 76/2016 e DN/TCU
155/2016, o dirigente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação autorizou a instauração da
tomada de contas especial (peça 1). O processo foi registrado no sistema e-TCE com o número 1086/2018.
3. Os recursos repassados pelo FNDE ao município de Paço do Lumiar/MA, no âmbito do Programa
Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - exercício 2011, totalizaram R$ 1.043.130,37 (peça
2).
4. O fundamento para a instauração da Tomada de Contas Especial, conforme consignado na matriz
de responsabilização elaborada pelo tomador de contas, foi a constatação da seguinte irregularidade:
a omissão no dever de prestar contas dos recursos públicos recebidos.
5. A responsável arrolada na fase interna foi devidamente comunicada e, diante da ausência de
justificativas suficientes para elidir a irregularidade e da não devolução dos recursos, instaurou-se a tomada
de contas especial.
6. No relatório (peça 13), o tomador de contas concluiu que o prejuízo importaria no valor original
de R$ 1.043.130,37, imputando-se a responsabilidade a Glorismar Rosa Venâncio, Prefeita Municipal no
período de 1º/1/2009 a 19/9/2012, na condição de gestora dos recursos.
7. Em 11/1/2019, a Controladoria-Geral da União emitiu o relatório de auditoria (peça 14), em
concordância com o relatório do tomador de contas. O certificado de auditoria e o parecer do dirigente do
órgão de controle interno concluíram pela irregularidade das presentes contas (peças 15 e 16).
8. Em 21/1/2019, o ministro responsável pela área atestou haver tomado conhecimento das conclusões
contidas no relatório e certificado de auditoria, bem como do parecer conclusivo do dirigente do órgão de
controle interno, manifestando-se pela irregularidade das contas, e determinou o encaminhamento do
processo ao Tribunal de Contas da União (peça 17).
9. Na instrução inicial (peça 20), analisando-se os documentos nos autos, concluiu-se pela
necessidade de realização de citação e audiência para as irregularidades abaixo:
9.1. Irregularidade 1: não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados
ao município de Paço do Lumiar/MA, em face da omissão no dever de prestar contas dos valores
transferidos, no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE), no exercício de
2011, cujo prazo encerrou-se em 30/4/2013.
9.1.1. Evidência da irregularidade: documento técnico presente na peça 7.
9.1.2. Normas infringidas: art. 37, caput, c/c o art. 70, parágrafo único, da Constituição da República
Federativa do Brasil; art. 93, do Decreto-lei 200/1967; art. 66, do Decreto 93.872/1986; e art. 17, da
Resolução CD/FNDE 12, de 17/3/2011.
9.2. Débitos relacionados à responsável Glorismar Rosa Venâncio:
Data
de
Valor histórico
ocorrência
(R$)
4/4/2011
85.144,63
3/5/2011
119.748,21
2/6/2011
119.748,21
5/7/2011
119.748,21
2/8/2011
119.748,21
5/9/2011
119.748,21
4/10/2011
119.748,21
3/11/2011
119.748,21
2/12/2011
119.748,27
9.2.1. Cofre credor: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
9.2.2. Responsável: Glorismar Rosa Venâncio.
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9.2.2.1. Conduta: não demonstrar a boa e regular aplicação dos recursos federais recebidos à conta
do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE), no exercício de 2011, em face da omissão
na prestação de contas, cujo prazo encerrou-se em 30/4/2013.
9.2.2.2. Nexo de causalidade: a conduta descrita impediu o estabelecimento do nexo causal entre as
possíveis despesas efetuadas com os recursos recebidos, no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao
Transporte Escolar (PNATE), no exercício de 2011, em afronta ao art. 37, caput, c/c o art. 70, parágrafo
único, da Constituição da República Federativa do Brasil; art. 93, do Decreto-lei 200/1967; art. 66, do
Decreto 93.872/1986; e art. 17, da Resolução CD/FNDE 12, de 17/3/2011.
9.2.2.3. Culpabilidade: não há excludentes de ilicitude, de culpabilidade e de punibilidade; é razoável
supor que a responsável tinha consciência da ilicitude de sua conduta; era exigível conduta diversa da
praticada, qual seja, desincumbir-se do seu dever por meio da apresentação da prestação de contas no prazo
e forma devidos.
10. Encaminhamento: citação.
10.1. Irregularidade 2: não disponibilização das condições materiais mínimas e necessárias para que
o seu sucessor pudesse apresentar a prestação de contas do Programa Nacional de Apoio ao Transporte
Escolar (PNATE), no exercício de 2011, cujo prazo encerrou-se em 30/4/2013.
10.1.1. Evidência da irregularidade: documento técnico presente na peça 7.
10.1.2. Normas infringidas: art. 37, caput, c/c o art. 70, parágrafo único, da Constituição da República
Federativa do Brasil; art. 93, do Decreto-lei 200/1967; art. 66, do Decreto 93.872/1986; e art. 17, da
Resolução CD/FNDE 12, de 17/3/2011.
10.1.3. Responsável: Glorismar Rosa Venâncio.
10.1.3.1. Conduta: não disponibilizar as condições materiais mínimas e necessárias para que o seu
sucessor pudesse apresentar a prestação de contas dos recursos recebidos, no âmbito do Programa Nacional
de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE), no exercício de 2011, cujo prazo encerrou-se em 30/4/2013.
10.1.3.2. Nexo de causalidade: a conduta descrita impediu o estabelecimento do nexo causal entre as
possíveis despesas efetuadas com os recursos recebidos, no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao
Transporte Escolar (PNATE), no exercício de 2011, em afronta ao art. 37, caput, c/c o art. 70, parágrafo
único, da Constituição da República Federativa do Brasil; art. 93, do Decreto-lei 200/1967; art. 66, do
Decreto 93.872/1986; e art. 17, da Resolução CD/FNDE 12, de 17/3/2011.
10.1.3.3. Culpabilidade: não há excludentes de ilicitude, de culpabilidade e de punibilidade; é
razoável supor que a responsável tinha consciência da ilicitude de sua conduta; era exigível conduta diversa
da praticada, qual seja, disponibilizar as condições materiais mínimas e necessárias para que o seu sucessor
pudesse apresentar a prestação de contas.
11. Encaminhamento: audiência.
12. Em cumprimento ao pronunciamento da unidade (peça 22), foram efetuadas citação e audiência
da responsável, nos moldes adiante:
a) Sra. Glorismar Rosa Venâncio - promovida a citação e audiência da responsável, conforme
delineado adiante:
Comunicação: Ofício 1771/2019-TCU/Secex-TCE (peça 24)
Data da Expedição: 25/4/2019
Data da Ciência: não houve (Mudou-se) - peças 25 e 28
Observação: Ofício enviado para o endereço da responsável, conforme
pesquisa de endereço no sistema da Receita Federal (peça 23)
Comunicação: Ofício 2884/2019-TCU/Secex-TCE (peça 29)
Data da Expedição: 3/6/2019
Data da Ciência: não houve (Não procurado) - peça 31
Observação: Ofício enviado para o endereço da responsável, conforme
pesquisa de endereço no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (peça 27)
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Comunicação: Ofício 2305/2019-TCU/Seproc (peça 34)
Data da Expedição: 15/8/2019
Data da Ciência: 3/9/2019 (peça 35)
Nome Recebedor: Glorismar Rosa Venâncio (a própria responsável)
Observação: Ofício enviado para o endereço da responsável, conforme
pesquisa de endereço no sistema da Previdência Social (peça 32)
Fim do prazo para a defesa: 18/9/2019
13. Conforme Despacho de Conclusão das Comunicações Processuais (peça 36), informa-se que as
providências inerentes às comunicações processuais foram concluídas.
14. Transcorrido o prazo regimental, a responsável permaneceu silente, devendo ser considerada
revel, nos termos do art. 12, §3º, da Lei 8.443/1992.
ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE PROCEDIBILIDADE DA IN/TCU 71/2012
Apreciação do Prejuízo ao Contraditório e Ampla Defesa
15. Verifica-se que não houve o transcurso de mais de dez anos desde o fato gerador sem que tenha
havido a notificação da responsável pela autoridade administrativa federal competente (art. 6º, inciso II, c/c
art. 19, da IN/TCU 71/2012, modificada pela IN/TCU 76/2016), uma vez que o fato gerador da
irregularidade sancionada ocorreu em 1º/5/2013, haja vista que o vencimento do prazo para prestação de
contas deu-se em 30/4/2013, e a responsável foi notificada sobre a irregularidade, pela autoridade
administrativa competente, conforme abaixo:
15.1. Glorismar Rosa Venâncio, por meio do edital acostado à peça 4, p. 4, publicado em 11/8/2017.
Valor de Constituição da TCE
16. Verifica-se, ainda, que o valor atualizado do débito apurado (sem juros), em 1º/1/2017, é de
R$ 1.495.004,21, portanto, superior ao limite mínimo de R$ 100.000,00, na forma estabelecida conforme
os arts. 6º, inciso I, e 19, da IN/TCU 71/2012, modificada pela IN/TCU 76/2016.
OUTROS DÉBITOS NOS SISTEMAS DO TCU COM A MESMA RESPONSÁVEL
17. Informa-se que foi encontrado débito imputável à responsável em outros processos no Tribunal:
Responsáv
Processos
el
009.517/2010-3 (REPR, encerrado), 010.047/2010-7
(REPR, encerrado), 029.695/2012-0 (TCE, aberto),
041.024/2012-5 (RA, encerrado), 015.601/2012-9 (DEN,
encerrado), 010.689/2016-8 (TCE, aberto), 029.921/2014-7
(TCE,
aberto),
006.445/2016-0
(TCE,
aberto),
Glorismar
000.136/2016-6 (TCE, aberto), 034.921/2017-6 (TCE,
Rosa Venâncio
aberto), 012.392/2018-9 (TCE, aberto), 016.644/2016-6
(TCE, aberto), 013.407/2019-8 (CBEX, encerrado),
013.409/2019-0 (CBEX, encerrado), 029.694/2018-3
(CBEX, encerrado), 029.695/2018-0 (CBEX, encerrado),
036.494/2019-4 (CBEX, encerrado), 043.283/2018-7 (TCE,
aberto) e 027.685/2018-7 (TCE, aberto)
18. Informa-se que foi encontrado débito imputável à responsável em outras TCEs registradas no
sistema e-TCE:
Responsáv
TCES
el
2699/2018 (R$ 825.390,05) - Aguardando manifestação
do controle interno
Glorismar
829/2019 (R$ 1.224.786,00) - Aguardando ajustes do
Rosa Venâncio
instaurador
2313/2019 (R$ 74.666,58) - Aguardando manifestação
do controle interno
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19. A tomada de contas especial está, assim, devidamente constituída e em condição de ser instruída.
EXAME TÉCNICO
Da validade das notificações:
20. Preliminarmente, cumpre tecer breves considerações sobre a forma como são realizadas as
comunicações processuais no TCU. A esse respeito, destacam-se o art. 179, do Regimento Interno do TCU
(Resolução 155, de 4/12/2002) e o art. 4º, inciso III, § 1º, da Resolução TCU 170, de 30 de junho de 2004,
in verbis:
Art. 179. A citação, a audiência ou a notificação, bem como a comunicação de diligência, far-se-ão:
I - mediante ciência da parte, efetivada por servidor designado, por meio eletrônico, fac-símile,
telegrama ou qualquer outra forma, desde que fique confirmada inequivocamente a entrega da comunicação
ao destinatário;
II - mediante carta registrada, com aviso de recebimento que comprove a entrega no endereço do
destinatário;
III - por edital publicado no Diário Oficial da União, quando o seu destinatário não for localizado
(...)
Art. 3º As comunicações serão dirigidas ao responsável, ou ao interessado, ou ao dirigente de órgão
ou entidade, ou ao representante legal ou ao procurador constituído nos autos, com poderes expressos no
mandato para esse fim, por meio de:
I - correio eletrônico, fac-símile ou telegrama;
II - servidor designado;
III - carta registrada, com aviso de recebimento;
IV - edital publicado no Diário Oficial da União, quando o seu destinatário não for localizado, nas
hipóteses em que seja necessário o exercício de defesa.
Art. 4º. Consideram-se entregues as comunicações:
I - efetivadas conforme disposto nos incisos I e II do artigo anterior, mediante confirmação da ciência
do destinatário;
II - realizadas na forma prevista no inciso III do artigo anterior, com o retorno do aviso de
recebimento, entregue comprovadamente no endereço do destinatário;
III - na data de publicação do edital no Diário Oficial da União, quando realizadas na forma prevista
no inciso IV do artigo anterior.
§ 1º O endereço do destinatário deverá ser previamente confirmado mediante consulta aos sistemas
disponíveis ao Tribunal ou a outros meios de informação, a qual deverá ser juntada ao respectivo processo.
(...)
21. Bem se vê, portanto, que a validade da citação via postal não depende de que o aviso de
recebimento seja assinado pelo próprio destinatário da comunicação, o que dispensa, no caso em tela, a
entrega do AR em “mãos próprias”. A exigência da norma é no sentido de o Tribunal verificar se a
correspondência foi entregue no endereço correto, residindo aqui a necessidade de certeza inequívoca.
22. Não é outra a orientação da jurisprudência do TCU, conforme se verifica dos julgados a seguir
transcritos:
São válidas as comunicações processuais entregues, mediante carta registrada, no endereço correto
do responsável, não havendo necessidade de que o recebimento seja feito por ele próprio
(Acórdão 3648/2013 - TCU - Segunda Câmara, Relator Ministro José Jorge);
É prescindível a entrega pessoal das comunicações pelo TCU, razão pela qual não há necessidade de
que o aviso de recebimento seja assinado pelo próprio destinatário. Entregando-se a correspondência no
endereço correto do destinatário, presume-se o recebimento da citação. (Acórdão 1019/2008 - TCU Plenário, Relator Ministro Benjamin Zymler);
As comunicações do TCU, inclusive as citações, deverão ser realizadas mediante Aviso de
Recebimento - AR, via Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, bastando para sua validade que se
demonstre
que
a
correspondência
foi
entregue
no
endereço
correto.
(Acórdão 1526/2007 - TCU - Plenário, Relator Ministro Aroldo Cedraz).
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23. A validade do critério de comunicação processual do TCU foi referendada pelo Supremo Tribunal
Federal, nos termos do julgamento do MS-AgR 25.816/DF, por meio do qual se afirmou a desnecessidade
da ciência pessoal do interessado, entendendo-se suficiente a comprovação da entrega do “AR” no endereço
do destinatário:
Ementa: agravo regimental. Mandado de segurança. Desnecessidade de intimação pessoal das
decisões do tribunal de contas da união. art. 179 do regimento interno do TCU. Intimação do ato impugnado
por carta registrada, iniciado o prazo do art. 18 da lei nº 1.533/51 da data constante do aviso de recebimento.
Decadência reconhecida. Agravo improvido.
O envio de carta registrada com aviso de recebimento está expressamente enumerado entre os meios
de comunicação de que dispõe o Tribunal de Contas da União para proceder às suas intimações.
O inciso II do art. 179 do Regimento Interno do TCU é claro ao exigir apenas a comprovação da
entrega no endereço do destinatário, bastando o aviso de recebimento simples.
24. No caso vertente, a citação da responsável se deu em endereço proveniente de pesquisa de
endereço realizadas pelo TCU (vide parágrafos acima), porquanto, devido ao insucesso de realizar a citação
em endereço constante no sistema CPF da Receita Federal (peça 23), buscou-se a notificação em endereços
provenientes de sistemas públicos (TSE e Previdência Social - peças 27 e 32). A entrega do ofício citatório
nesse endereço ficou comprovada, conforme item 12 desta instrução.
25. Nos processos do TCU, a revelia não leva à presunção de que seriam verdadeiras todas as
imputações levantadas contra os responsáveis, diferentemente do que ocorre no processo civil, em que a
revelia do réu opera a presunção da verdade dos fatos narrados pelo autor. Dessa forma, a avaliação da
responsabilidade do agente não pode prescindir da prova existente no processo ou para ele carreada.
26. Ao não apresentar sua defesa, a responsável deixou de produzir prova da regular aplicação dos
recursos sob sua responsabilidade, em afronta às normas que impõem aos gestores públicos a obrigação
legal de, sempre que demandados pelos órgãos de controle, apresentar os documentos que demonstrem a
correta utilização das verbas públicas, a exemplo do contido no art. 93, do Decreto-Lei 200/1967: “Quem
quer que utilize dinheiros públicos terá de justificar seu bom e regular emprego na conformidade das leis,
regulamentos e normas emanadas das autoridades administrativas competentes.”
27. Mesmo as alegações de defesa não sendo apresentadas, considerando o princípio da verdade real
que rege esta Corte, procurou-se buscar, em manifestações da responsável na fase interna desta Tomada de
Contas Especial, se havia algum argumento que pudesse ser aproveitado a seu favor.
28. No entanto, a responsável não se manifestou na fase interna, não havendo, assim, nenhum
argumento que possa vir a ser analisado e posteriormente servir para afastar as irregularidades apontadas.
29. Em consulta ao sistema corporativo do instaurador (SIGPC), verifica-se que a responsável
também não apresentou contas junto ao instaurador e continua inadimplente (peça 37).
30. Em se tratando de processo em que a parte interessada não se manifestou acerca das
irregularidades imputadas, não há elementos para que se possa efetivamente aferir e reconhecer a ocorrência
de boa-fé na conduta da responsável, podendo este Tribunal, desde logo, proferir o julgamento de mérito
pela irregularidade das contas, conforme os termos dos §§ 2º e 6º do art. 202 do Regimento Interno do TCU
(Acórdãos 2.064/2011 - TCU - 1ª Câmara, relator Ministro Ubiratan Aguiar; Acórdão 6.182/2011 - 1ª
Câmara, relator Ministro Weber de Oliveira; Acórdão 4.072/2010 - TCU - 1ª Câmara, relator Ministro
Valmir Campelo; Acórdão 1.189/2009 - TCU - 1ª Câmara, relator Ministro Marcos Bemquerer; e
Acórdão 731/2008 - TCU - Plenário, relator Ministro Aroldo Cedraz).
31. Dessa forma, a responsável deve ser considerada revel, nos termos do art. 12, §3º, da
Lei 8.443/1992, devendo as contas serem julgadas irregulares, condenando-a ao débito apurado e
aplicando-lhe a multa prevista no art. 57, da Lei 8.443/1992.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
32. Vale ressaltar que a pretensão punitiva, conforme Acórdão 1.441/2016 - TCU - Plenário, Relator
Ministro Benjamin Zymler, que uniformizou a jurisprudência acerca dessa questão, subordina-se ao prazo
geral de prescrição indicado no art. 205, do Código Civil, que é de dez anos, contado da data de ocorrência
da irregularidade sancionada, nos termos do art. 189, do Código Civil, sendo este prazo interrompido pelo
ato que ordenar a citação, a audiência ou a oitiva do responsável.
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33. No caso em exame, não ocorreu a prescrição, uma vez que a irregularidade sancionada ocorreu
em 1º/5/2013, e o ato de ordenação da citação ocorreu em 25/3/2019.
CUMULATIVIDADE DE MULTAS
34. Quanto à possibilidade de aplicação cumulativa das multas dos arts. 57 e 58, inciso I, da
Lei 8.443/1992, ainda que seja adequada a realização de citação e audiência da responsável, por força do
disposto no art. 209, §4º, do RI/TCU, o Tribunal reconhece que existe relação de subordinação entre as
condutas de “não comprovação da aplicação dos recursos” e de “omissão na prestação de contas”, sendo a
primeira consequência da segunda, o que enseja, na verificação das duas irregularidades, a aplicação da
multa do art. 57, com o afastamento da multa do art. 58, inciso I, em atenção ao princípio da absorção
(Acórdão 9579/2015 - TCU - 2ª Câmara, Relator Ministro Vital do Rêgo; Acórdão 2469/2019 - TCU - 1ª
Câmara, Relator Ministro Augusto Sherman).
35. Conforme leciona Cezar Bitencourt (Tratado de Direito Penal: parte geral - 8ª Edição - São Paulo:
Saraiva, 2003. Pg. 565), na absorção, “(...) a pena do delito mais grave absorve a pena do delito menos
grave, que deve ser desprezada”. No caso concreto, a “omissão no dever de prestar contas”, embora seja
uma irregularidade autônoma, funciona como fase ou meio para a consecução da “não comprovação da
aplicação dos recursos”, havendo clara relação de interdependência entre essas condutas. Dessa forma,
recaindo as duas ocorrências num mesmo gestor, deve prevalecer a pena do delito mais grave, qual seja, a
multa do art. 57, da Lei 8.443/1992.
CONCLUSÃO
36. Em face da análise promovida na seção “Exame Técnico”, verifica-se que a responsável não
logrou comprovar a boa e regular aplicação dos recursos. E, instada a se manifestar, optou pelo silêncio,
configurando a revelia, nos termos do § 3º do art. 12 da Lei 8.443/1992.
37. Vale ressaltar que a jurisprudência pacífica nesta Corte é no sentido da imprescritibilidade das
ações de ressarcimento ao erário (Súmula TCU 282). Dessa forma, identificado dano ao erário, deve-se
instaurar e julgar o processo de tomada de contas especial para responsabilizar seus agentes causadores,
respeitando o direito ao contraditório e à ampla defesa, independentemente de quando ocorreram os atos
impugnados.
38. Verifica-se também que não houve a prescrição da pretensão punitiva, conforme análise já
realizada.
39. Tendo em vista que não constam dos autos elementos que permitam reconhecer a boa-fé da
responsável, sugere-se que as suas contas sejam julgadas irregulares, nos termos do art. 202, § 6º, do
Regimento Interno do TCU, com a imputação do débito atualizado monetariamente e acrescido de juros de
mora, nos termos do art. 202, §1º, do Regimento Interno do TCU, descontado o valor eventualmente
recolhido, com a aplicação da multa prevista no art. 57, da Lei 8.443/1992.
40. Por fim, como não houve elementos que pudessem modificar o entendimento acerca das
irregularidades em apuração, mantém-se a matriz de responsabilização presente na peça 19.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
41. Diante do exposto, submetemos os autos à consideração superior, propondo ao Tribunal:
a) considerar revel a responsável Glorismar Rosa Venâncio (CPF 146.995.593-87), para todos os
efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992;
b) julgar irregulares, nos termos dos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Lei
8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas da responsável Glorismar Rosa
Venâncio (CPF 146.995.593-87), condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas,
atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até
a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o
Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea “a”, da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea “a”, do
Regimento Interno do TCU;
Débitos relacionados à responsável Glorismar Rosa Venâncio (CPF 146.995.593-87):
Data de ocorrência
Valor histórico (R$)
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4/4/2011
85.144,63
3/5/2011
119.748,21
2/6/2011
119.748,21
5/7/2011
119.748,21
2/8/2011
119.748,21
5/9/2011
119.748,21
4/10/2011
119.748,21
3/11/2011
119.748,21
2/12/2011
119.748,27
Valor atualizado do débito (com juros), em 4/12/2019: R$ 1.859.464,67
c) aplicar à responsável Glorismar Rosa Venâncio (CPF 146.995.593-87), a multa prevista no art. 57,
da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267, do Regimento Interno do TCU, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a
contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea “a”, do Regimento Interno
do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a
data do acórdão que vier a ser proferido por este Tribunal até a do efetivo recolhimento, se paga após o
vencimento, na forma da legislação em vigor;
d) autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do
disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992;
e) autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992,
c/c o art. 217, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas,
incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixandolhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o
recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o
recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente,
os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a
responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento
antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2º do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal;
f) enviar cópia do Acórdão a ser prolatado, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentarem
à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3º do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c
o § 7º do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas cabíveis; e
g) enviar cópia do Acórdão que vier a ser proferido ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação e à responsável, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório
e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além
de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma
impressa.
É o relatório.
VOTO
Em exame, tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em
desfavor de Glorismar Rosa Venâncio, prefeita de Paço do Lumiar/MA no período de 1º/1/2009 a 19/9/2012, em razão da
omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar
(Pnate), no exercício de 2011. Foram repassados R$ 1.043.130,37 ao município no referido exercício.
2. Após esgotado o prazo para apresentar suas contas, o FNDE notificou a responsável a apresentar as contas ou a
devolver os recursos recebidos. Todavia, a ex-prefeita não apresentou documentações que pudessem suprir a omissão da
prestação de contas. Logo, foi instaurada a presente TCE em razão da omissão no dever de prestar contas.
3. Já na fase externa, devidamente citada e transcorrido o prazo regimental, a responsável não compareceu aos autos,
situação que configura sua revelia consoante §3º do art. 12 da Lei 8.443/1992 e permite o andamento do presente feito. Também
foi ouvida em audiência por não ter disponibilizado as condições materiais mínimas e necessárias para que o seu sucessor pudesse
apresentar a prestação de contas.
4. Logo, diante da omissão no dever de prestar contas e de sua revelia, a responsável deixou de produzir provas da boa e
regular gestão dos recursos públicos recebidos no âmbito do Pnate em 2011, em desrespeito ao parágrafo único do art. 70 da
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Constituição Federal, c/c o art. 93 do Decreto-Lei 200/1967, art. 66 do Decreto 93.872/1986 e art. 17 da Resolução CD/FNDE
12, de 17/3/2011.
5. Por consequência, devem ser julgadas irregulares as contas de Glorismar Rosa Venâncio, ex-prefeita, relativas aos
recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar transferidos ao município de Paço do Lumiar/MA, no exercício
de 2011, condenando-a em débito e aplicando-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992.
6. Deve-se consignar no presente voto que a dosimetria da multa aplicada ao gestor, pela teoria da absorção, considera
tanto a conduta relativa a não comprovação da aplicação dos recursos, como a relativa à omissão na prestação de contas.
Ante o exposto, em linha com os pronunciamentos da Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial
(SecexTCE) e com o Ministério Público junto ao TCU, VOTO para que seja acolhida a minuta de acórdão que ora submeto a
apreciação deste Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 489/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo TC 005.908/2019-1.
2. Grupo I – Classe de Assunto: II – Tomada de Contas Especial.
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (00.378.257/0001-81).
3.2. Responsável: Glorismar Rosa Venâncio (146.995.593-87).
4. Entidade: Município de Paço do Lumiar/MA.
5. Relator: Ministro Vital do Rêgo.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE).
8. Representação legal: não há.

9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos
recebidos pelo município de Paço do Lumiar/MA por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte
Escolar (Pnate), no exercício de 2011;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara,
ante as razões expostas pelo Relator, em:
9.1. julgar irregulares as contas de Glorismar Rosa Venâncio (146.995.593-87), ex-prefeita de Paço
do Lumiar/MA, nos termos dos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Lei 8.443/1992, c/c os
arts. 1º, inciso I, 209, incisos I e III, do Regimento Interno do TCU;
9.2. condenar a responsável identificada no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput, da
Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das quantias a seguir
especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante
o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea “a”, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea “a”, do
Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas
discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor;
Data de ocorrência
Valor histórico (R$)
4/4/2011
85.144,63
3/5/2011
119.748,21
2/6/2011
119.748,21
5/7/2011
119.748,21
2/8/2011
119.748,21
5/9/2011
119.748,21
4/10/2011
119.748,21
3/11/2011
119.748,21
2/12/2011
119.748,27
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9.3. aplicar a Sra. Glorismar Rosa Venâncio a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor
de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que
comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida
aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo
recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;
9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma
do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992;
9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial,
o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da
Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em
15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre
cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem
prejuízo de alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela
implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; e
9.6. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos
do § 3º do art. 16 da Lei 8.443/1992, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à responsável.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0489-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler, Bruno Dantas e Vital do Rêgo
(Relator).
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.

GRUPO II – CLASSE II – Primeira Câmara
TC 007.035/2010-1 [Apensos: TC 028.239/2010-5, TC 011.099/2007-9, TC 012.158/2012-7].
Natureza: Tomada de Contas Especial.
Entidade: Superintendência Estadual da Funasa No Estado do Maranhão.
Responsáveis: Adeval Barbosa Avelar (055.992.103-91); Alderi Araujo da Silva (237.981.903-30); Arnaldo Simões
Filho (075.232.383-00); Consuelo Cozac (143.775.861-49); Coopersat - Coop. Radio Taxi de Autos Serv. e Turismo
(01.059.967/0001-01); Henrique Moraes Bogea (534.309.307-82); Isis Maria Miranda Vidal Silva (854.823.743-00); Isídia Dodo
Silva (064.496.203-82); Jezildes Melo de Sousa (270.161.293-49); Jose Joao Matos (064.601.003-49); José Alves Monteiro
Filho (064.839.763-72); José Mario Alencar Santos (038.018.883-04); Luiz Antonio de Lima (316.721.591-72); Marconi José
Carvalho Ramos (249.410.693-15); Maria das Graças Pinho Coimbra (196.982.403-49); Maria das Neves Geronimo da Silva
Quinzeiro (215.235.413-34); Neusa Silva Santos (225.922.293-53); Raimundo Nonato Alves Albuquerque Filho (222.065.66249); Raimundo Rodrigues dos Santos Filho (055.540.473-00); Salomite Miranda de Oliveira (570.481.343-72); Zenildo Oliveira
dos Santos (125.828.673-49).
Representação legal: Fabiano Zanella Duarte (OAB/MA 17.253), Thyanne Araújo Freitas Ribeiro (OAB/MA 8.547),
Gislene Rodrigues de Macedo (OAB/DF 32.527), José Carlos de Matos (OAB/DF 10.446).

SUMÁRIO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONTRATO. PAGAMENTOS POR SERVIÇOS NÃO
COMPROVADAMENTE EXECUTADOS OU PRESTADOS EM DESCONFORMIDADE COM A AVENÇA.
AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DOS GESTORES MÁXIMOS. CONTAS REGULARES. CONTAS
IRREGULARES DOS DEMAIS RESPONSÁVEIS, DÉBITO E MULTA.
RELATÓRIO
Adoto como relatório o pronunciamento da Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (peça 204) a
seguir transcrito, que contou com a anuência do corpo diretivo daquela unidade e do representante do Ministério Público junto
ao TCU (peças 205 a 207):
INTRODUÇÃO
1. Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em decorrência
de irregularidades praticadas por servidores no âmbito da Superintendência Estadual da Funasa no Maranhão, relacionadas a
pagamentos efetuados no período de 2004 a 2007, referentes à execução do Contrato 16/2002, de 19/4/2002 (peça 3, p. 14-30).
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2. As irregularidades versam acerca da utilização e pagamento de serviços supostamente prestados pela empresa
contratada, qual seja, a Cooperativa de Rádio Táxi de Autos Serviços e Turismo Ltda. – Coopersat, conforme inicialmente
apurado no Processo de Sindicância Administrativa 25100.0319515/2007-61 (v. Relatório às peças 8, p. 18-46; peça 9, p. 5-55;
peça 10, p. 1-12) e no Processo Administrativo Disciplinar 25100.0039937/2007-52 (v. Relatório às peças 39, p. 30-56; 40, p.
1-59; 41, p. 1-9, 50, p. 7-41).
HISTÓRICO
3. O histórico completo se encontra às peças 120 a 122, no qual a unidade técnica submeteu ao ilustre relator proposta
de levantamento de sobrestamento dos autos (v. considerações sobre o sobrestamento nos itens 16 e 17 da peça 120, p. 4-5) e de
citação dos responsáveis (v. item 68 da peça 120, p. 15-20).
4. No despacho à peça 123, o Ministro-Relator determinou o levantamento do sobrestamento e autorizou a realização da
citação na forma proposta, com os seguintes ajustes:
a) sanar incompletude no débito referente à Irregularidade I (a locação de veículos incompatíveis com as especificações
de tipo e/ou capacidade de passageiros),imputado, em solidariedade, aos Srs. José João Matos e Marconi José Carvalho Ramos
e à Cooperativa de Rádio Táxi de Autos Serviços e Turismo Ltda. – Coopersat, com a inclusão de parcela no valor de R$ 343,68,
com data de ocorrência em 7/4/2006;
b) fazer constar entre os responsáveis os Srs. Zenildo Oliveira dos Santos e Henrique Moraes Bógea, cuja exclusão havia
sido proposta pela Secex/MA em razão de responderem por débito inferior ao limite de R$ 100.000,00 estipulado pelo art. 6º,
inciso I, da Instrução Normativa-TCU 71/2012, uma vez que a exegese correta desse normativo, conforme posicionamento
adotado pelo ilustre relator, restringe-se à dispensa de instauração do processo de tomada de contas especial, e não a mera
exclusão dos responsáveis sujeitos ao pagamento de valores inferiores a tal monta.
5. Nesse contexto, foi feita a seguinte proposta de encaminhamento, contida na respectiva matriz de responsabilização
com os ajustes determinados no despacho em referência:
a) realizar a citação solidária, dos responsáveis a seguir apontados e da empresa Cooperativa de Rádio Táxi de Autos
Serviços e Turismo Ltda. – Coopersat (CNPJ 01.059.967/0001-01), com fundamento nos arts. 10, § 1º, e 12, incisos I e II, da
Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, incisos I e II, do RI/TCU, para que, no prazo de quinze dias, apresentem alegações de defesa
quanto às irregularidades detalhadas a seguir e/ou recolham, solidariamente, aos cofres da Fundação Nacional de Saúde as
quantias abaixo indicadas, referentes às irregularidades apontadas abaixo e às condutas descritas nas letras “a.1”, “a.3”, “a.5”, e
“a.7”, “a.9” e “a.11” atualizadas monetariamente:
Irregularidade I: Execução contratual em desacordo com as cláusulas pactuadas, com prejuízo aos cofres da entidade,
tendo em vista a locação de veículos incompatíveis com as especificações de tipo e/ou capacidade de passageiros
Responsáveis:
Marconi José Carvalho Ramos, CPF 249.410.693-15, ex-Coordenador Regional da Funasa no Maranhão
a.1) Conduta: ordenar despesas com locação de veículos incompatíveis com as especificações de tipo e/ou capacidade
de passageiros, não comprovando a boa e regular gestão dos recursos aplicados na execução do Contrato 16/2002, de 19/4/2002;
a.2) Dispositivos violados: art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal, art. 93 do Decreto-Lei 200/1967 e art. 66
do Decreto 93.872/1986;
Consuelo Cozac, CPF 143.775.861-49, Assistente de Administração;Henrique Moraes Bogéa, CPF 534.309.307-82,
ex-Chefe da Divisão de Engenharia de Saúde Pública – Diesp; e José João Matos, CPF 064.601.003-49, Agente
Administrativo
a.3) Conduta: atestar notas fiscais referentes à locação de veículos incompatíveis com as especificações de tipo e/ou
capacidade de passageiros, com infração a regular execução da despesa pública, tendo em vista a ocorrência da etapa de
liquidação em desacordo com os dispositivos legais;
a.4) Dispositivos violados: art. 63 da Lei 4.320/64;
Cooperativa de Rádio Táxi de Autos Serviços e Turismo Ltda – Coopersat (CNPJ 01.059.967/0001-01)
a.5) Conduta: prestar serviço em desacordo com o previsto no Contrato 16/2002, recebendo indevidamente por esses
serviços, considerando a prestação de serviço de locação de veículos incompatíveis com as especificações de tipo e/ou capacidade
de passageiros
a.7) Dispositivos violados:art. 66 da Lei 8.666/93;
Consuelo Cozac, Marconi José Carvalho Ramos e Coopersat

Valor Original
(R$)
1.787,80
1.509,20
171,84
85,92
1.470,00
171,84
1.300,60

Data
da
Ocorrência
1/8/2006
1/8/2006
1/8/2006
1/8/2006
3/8/2006
3/8/2006
18/9/2006

Valor Original
(R$)
472,56
2.310,00
343,68
611,80
85,92
3.560,20
515,52

Data
da
Ocorrência
28/12/2006
30/11/2006
30/11/2006
12/3/2007
12/3/2007
23/5/2007
23/5/2007
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85,92
12.926,20
1.031,04
17.284,40
2.577,60
2.352,00
429,60
5.924,80
1.116,96

18/9/2006
1/12/2006
1/12/2006
4/12/2006
4/12/2006
4/12/2006
4/12/2006
28/12/2006
28/12/2006

6.266,40
859,20
16.795,80
2.663,52
5.020,40
7.644,00
2.577,60
1.374,72
6.864,20

26/2/2007
26/2/2007
6/3/2007
6/3/2007
6/3/2007
6/3/2007
6/3/2007
6/3/2007
4/12/2006

Valor atualizado até 3/7/2018: R$ 206.044,90 (peça 124)
José João Matos, Marconi José Carvalho Ramos e Coopersat

Valor Original
(R$)
15.232,00
1.116,96
3.238,20
16.850,40
1.031,04
343,68

Data
da
Ocorrência
1/3/2006
1/3/2006
7/4/2006
7/4/2006
7/4/2006
7/4/2006

Valor Original
(R$)
1.116,96
10.747,80
1.546,56
2.632,00
429,60
6.804,00

Data
da
Ocorrência
5/7/2006
15/5/2006
15/5/2006
29/5/2006
29/5/2006
5/7/2006

Valor atualizado até 3/7/2018: R$ 118.408,55 (peça 125)
Henrique Moraes Bogéa, Marconi José Carvalho Ramos e Coopersat

Valor Original
(R$)
4.477,20
1.074,00
1.544,20
472,56

Data
da
Ocorrência
6/12/2006
6/12/2006
18/5/2006
18/5/2006

Valor Original
(R$)
1.857,80
386,64
574,00
85,92

Data
da
Ocorrência
1/8/2006
1/8/2006
9/5/2007
9/5/2007

Valor atualizado até 3/7/2018: R$ 20.101,44 (peça 126)
Irregularidade II: Execução contratual em desacordo com as cláusulas pactuadas, com prejuízo aos cofres da entidade,
tendo em vista o pagamento pela prestação de serviços cujas locações não foram confirmadas pelos proprietários
Responsáveis:
Marconi José Carvalho Ramos, CPF 249.410.693-15, ex-Coordenador Regional da Funasa no Maranhão
a.7) Conduta: ordenar despesas com prestação de serviços cujas locações não foram confirmadas pelos proprietários,
não comprovando a boa e regular gestão dos recursos aplicados na execução do Contrato 16/2002, de 19/4/2002;
a.8) Dispositivos violados: art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal, art. 93 do Decreto-Lei 200/1967 e art. 66
do Decreto 93.872/1986;
Consuelo Cozac, CPF 143.775.861-49, Assistente de Administração;Henrique Moraes Bogéa, CPF 534.309.30782), ex-Chefe da Divisão de Engenharia de Saúde Pública – Diesp; e José João Matos, CPF 064.601.003-49, Agente
Administrativo
a.9) Conduta: atestar notas fiscais referentes à prestação de serviços cujas locações não foram confirmadas pelos
proprietários, com infração a regular execução da despesa pública, tendo em vista a ocorrência da etapa de liquidação em
desacordo com os dispositivos legais;
a.10) Dispositivos violados: art. 63 da Lei 4.320/64;
Cooperativa de Rádio Táxi de Autos Serviços e Turismo Ltda. – Coopersat (CNPJ 01.059.967/0001-01)
a.11) Conduta: prestar serviço em desacordo com o previsto no Contrato 16/2002, recebendo indevidamente por esses
serviços, considerando a prestação de serviços cujas locações não foram confirmadas pelos proprietários
a.12) Dispositivos violados: art. 66 da Lei 8.666/93;
Consuelo Cozac, Marconi José Carvalho Ramos e Coopersat

Valor Original
(R$)
1.419,60

Data
da
Ocorrência
5/7/2006

Valor Original
(R$)
7.971,60

Data da
Ocorrência
28/12/20
06
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6.400,80

5/7/2006

2.577,60

28/12/20
06

11.897,20

5/7/2006

18.250,40

28/12/20
06

128,88

5/7/2006

2.148,00

1.632,48

5/7/2006

11.474,40

28/12/20
06
30/11/20
06

2.685,20

1/8/2006

8.288,00

3.834,60

1/8/2006

2.663,52

30/11/20
06
30/11/20
06

2.832,20

1/8/2006

773,28

30/11/20
06

1.074,00

1/8/2006

2.620,56

30/11/20
06

601,44
300,72

1/8/2006
1/8/2006

10.572,80
1.960,00

6/3/2007
12/3/200
7

645,40

2/8/2006

343,68

171,84

2/8/2006

13.573,00

12/3/200
7
23/5/200
7

8.632,40

3/8/2006

3.522,72

12.416,60

3/8/2006

14.583,80

23/5/200
7
23/5/200
7

2.534,64

3/8/2006

6.995,80

26/2/200
7

12.163,20
939,40
3.693,20
2.663,52
85,92
515,52
11.023,60
6.290,20
2.577,60
1.589,52
4.901,40
13.116,60

18/9/2006
18/9/2006
18/9/2006
18/9/2006
18/9/2006
18/9/2006
1/12/2006
1/12/2006
1/12/2006
1/12/2006
4/12/2006
4/12/2006

8.542,80
1.351,00
1.718,40
171,84
9.408,00
12.111,40
2.577,60
5.094,60
687,36
5.020,40
2.577,60
15.037,40

773,28

4/12/2006

3.264,96

6/3/2007
6/3/2007
6/3/2007
6/3/2007
6/3/2007
6/3/2007
6/3/2007
6/3/2007
6/3/2007
6/3/2007
6/3/2007
12/3/200
7
12/3/200
7

6.960,80

28/12/2006

12.439,00

23/5/200
7
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859,20

28/12/2006

2.405,76

23/5/200
7

5.052,60

30/11/2006

Valor atualizado até 3/7/2018: R$ 612.486,74 (peça 127)
José João Matos, Marconi José Carvalho Ramos e Coopersat

Valor Original
(R$)
7.414,40

Data
da
Ocorrência
12/4/2006

Valor Original
(R$)
3.056,20

2.983,40

12/4/2006

13.129,20

429,60

12/4/2006

171,84

515,52

12/4/2006

2.491,68

10.292,80

5/7/2006

23.538,20

9.667,00

5/7/2006

11.688,60

2.105,04

5/7/2006

1.460,64

2.405,76

5/7/2006

2.048,20

8.761,20

7/4/2006

2.279,20

3.442,60

13/4/2006

472,56

5.201,00

13/4/2006

386,64

12.252,80
343,68
1.245,84

13/4/2006
13/4/2006
13/4/2006

12.490,80
773,28
3.809,40

Data da
Ocorrência
15/5/200
6
15/5/200
6
15/5/200
6
15/5/200
6
29/5/200
6
29/5/200
6
29/5/200
6
19/6/200
6
19/6/200
6
19/6/200
6
19/6/200
6
5/7/2006
5/7/2006
1/6/2006

Valor atualizado até 3/7/2018: R$ 280.283,44 (peça 128)
Henrique Moraes Bogéa, Marconi José Carvalho Ramos e Coopersat

Valor Original
(R$)
82,60

Data
da
Ocorrência
25/8/2006

Valor Original
(R$)
214,80

1.463,00

25/8/2006

214,80

876,40

25/8/2006

3.389,40

85,92

25/8/2006

386,64

Data da
Ocorrência
25/8/200
6
25/8/200
6
6/12/200
6
6/12/200
6

Valor atualizado até 3/7/2018: R$ 12.904,40 (peça 129)
Irregularidade III: Execução contratual em desacordo com as cláusulas pactuadas, com prejuízo aos cofres da entidade,
tendo em vista o pagamento pela prestação de serviços de locação de veículos sem placas registradas no Detran
Responsáveis:
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Marconi José Carvalho Ramos, CPF 249.410.693-15, ex-Coordenador Regional da Funasa no Maranhão; e
Zenildo Oliveira dos Santos, CPF 125.828.673-49, ex-Coordenador Regional da Funasa no Maranhão
a.13) Conduta: ordenar despesas com prestação de serviços de locação de veículos sem placas registradas no Detran, não
comprovando a boa e regular gestão dos recursos aplicados na execução do Contrato 16/2002, de 19/4/2002
a.14) Dispositivos violados: art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal, art. 93 do Decreto-Lei 200/1967 e art. 66
do Decreto 93.872/1986;
José João Matos, CPF 064.601.003-49, Agente Administrativo
a.15) Conduta: atestar notas fiscais referentes à prestação de serviços de locação de veículos sem placas registradas no
Detran, com infração a regular execução da despesa pública, tendo em vista a ocorrência da etapa de liquidação em desacordo
com os dispositivos legais;
a.16) Dispositivos violados: art. 63 da Lei 4.320/64;
Cooperativa de Rádio Táxi de Autos Serviços e Turismo Ltda – Coopersat (CNPJ 01.059.967/0001-01)
a.17) Conduta: prestar serviço em desacordo com o previsto no Contrato 16/2002, recebendo indevidamente por esses
serviços, considerando a prestação de serviços de locação de veículos sem placas registradas no Detran
a.18) Dispositivos violados: art. 66 da Lei 8.666/93;
José João Matos, Marconi José Carvalho Ramos e Coopersat

Valor Original
(R$)
128,88
128,88

Data
da
Ocorrência
22/2/2006
22/2/2006

Valor Original
(R$)
6.759,20
687,36

Data da
Ocorrência
1/3/2006
1/3/2006

Valor atualizado até 22/5/2018: R$ 14.991,58 (peça 130)
José João Matos, Zenildo Oliveira dos Santos e Coopersat

Valor Original
(R$)
1.335,60

Data
da
Ocorrência
27/1/2006

Valor Original
(R$)
1.167,60

Data da
Ocorrência
27/1/200
6

Valor atualizado até 22/5/2018: R$ 4.919,29 (peça 131)
b) informar os responsáveis de que, caso venham a ser condenados pelo Tribunal, os débitos ora apurados serão acrescidos
de juros de mora, nos termos do § 1º do art. 202 do RI/TCU.
6. Após pronunciamento favorável da unidade, foram efetuadas as citações propostas, demonstradas abaixo:

Ofício

Destinatário

2067/2018
Cooperativa
– p. 140
Rádio Taxi de Autos
Serv. e Turismo
2076/2018
Zenildo
– p. 141
Oliveira dos Santos
2066/2018
José
João
– p. 142
Matos
2065/2018
Henrique
– p. 143
Moraes Bogea
2064/2018
Consuelo
– p. 144
Cozac
2063/2018
Marconi José
– p. 145
Carvalho Ramos
2754/2018
Consuelo
– p.184
Cozac
2624/2018
Marconi José
– p. 175
Carvalho Ramos

Ciência
de
recebimento
p. 152

Recebedor

Resposta

Leandro de
Oliveira

p. 155

p. 188

Alexandro

-

Belo
p. 154
p. 153

Evandro
Soares
Laudelina
dos Santos

p. 177
p.

181-

183

p. 149

p. 198

p. 161

-

p. 191

Gabriel

p. 192

Elian Karla
Batista

p. 198
-

7. Conforme consta acima, os Srs. Zenildo Oliveira dos Santos e Marconi José Carvalho Ramos não apresentaram suas
respostas, sendo considerados revéis para todos os efeitos processuais. Os demais responsáveis enviaram suas respostas, abaixo
sintetizadas:
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DA ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE PROCEDIBILIDADE DA IN/TCU 71/2012
8. Verifica-se que não houve o transcurso de mais de dez anos desde o fato gerador sem que tenha havido a notificação
dos responsáveis pela autoridade administrativa federal competente (art. 6º, inciso II, c/c art. 19, da IN/TCU 71/2012, modificada
pela IN/TCU 76/2016), uma vez que os fatos datam de 2004 a 2007 (item 1) e desde 2007 eles vinham sendo apurados
administrativamente com oportunidade de defesa aos responsáveis, conforme registrado nos Dados do Processo de TCE, onde
constam menção às cópias das notificações expedidas aos responsáveis (peça 49, p. 51) .
9. Verifica-se também que o valor original histórico do débito é superior a R$ 100.000,00 (peça 2, p. 425), na forma
estabelecida conforme os arts. 6º, inciso I, e 19, da IN/TCU 71/2012, modificada pela IN/TCU 76/2016.
10. Por oportuno, registra-se que, em atendimento ao item 9.4, do Acórdão 1772/2017- Plenário (Relator MinistroSubstituto Augusto Sherman Cavalcanti), foi efetuada pesquisa no sistema processual do TCU, e não foram encontradas tomadas
de contas especiais em tramitação com débitos imputáveis aos responsáveis com valores inferiores ao fixado no art. 6º, inciso I,
da Instrução Normativa TCU 71/2012.
11. A tomada de contas especial está, assim, devidamente constituída e em condição de ser instruída.
EXAME TÉCNICO
Da validade das notificações
12. Preliminarmente, cumpre tecer breves considerações sobre a forma como são realizadas as comunicações processuais
no TCU. A esse respeito, destacam-se o art. 179, do Regimento Interno do TCU (Resolução 155, de 4/12/2002), e o art. 4º, inciso
III, § 1º, da Resolução TCU 170, de 30 de junho de 2004, in verbis:
Art. 179. A citação, a audiência ou a notificação, bem como a comunicação de diligência, far-se-ão:
I - mediante ciência da parte, efetivada por servidor designado, por meio eletrônico, fac-símile, telegrama ou qualquer
outra forma, desde que fique confirmada inequivocamente a entrega da comunicação ao destinatário;
II - mediante carta registrada, com aviso de recebimento que comprove a entrega no endereço do destinatário;
III - por edital publicado no Diário Oficial da União, quando o seu destinatário não for localizado (...)
Art. 3º As comunicações serão dirigidas ao responsável, ou ao interessado, ou ao dirigente de órgão ou entidade, ou ao
representante legal ou ao procurador constituído nos autos, com poderes expressos no mandato para esse fim, por meio de:
I - correio eletrônico, fac-símile ou telegrama;
II - servidor designado;
III - carta registrada, com aviso de recebimento;
IV - edital publicado no Diário Oficial da União, quando o seu destinatário não for localizado, nas hipóteses em que seja
necessário o exercício de defesa”.
Art. 4º. Consideram-se entregues as comunicações:
I - efetivadas conforme disposto nos incisos I e II do artigo anterior, mediante confirmação da ciência do destinatário;
II - realizadas na forma prevista no inciso III do artigo anterior, com o retorno do aviso de recebimento, entregue
comprovadamente no endereço do destinatário;
III - na data de publicação do edital no Diário Oficial da União, quando realizadas na forma prevista no inciso IV do
artigo anterior. § 1º O endereço do destinatário deverá ser previamente confirmado mediante consulta aos sistemas disponíveis
ao Tribunal ou a outros meios de informação, a qual deverá ser juntada ao respectivo processo. (...)
13. Bem se vê, portanto, a validade das citações via postal, cujos avisos de recebimento, nesses casos, foram entregues
nos endereços que constam nas bases de dados do TSE (Marconi, peça 167) e a Receita Federal (Zenildo, peça 139). O Sr.
Marconi José Carvalho Ramos, aliás, compareceu aos autos, inclusive obteve vista e cópia do processo (peça 197) e solicitou
prorrogação de prazo, por mais 40 dias, pleito este atendido (peças 202-203).
Alegações de defesa apresentadas pela Cooperativa Rádio Taxi de Autos Serviços e Turismo (peça 188)
Das preliminares
14. Incialmente a Cooperativa aborda que os prazos a serem contados partem da data do suposto último fato gerador do
prejuízo (23/5/2007), indicada no detalhamento do débito constante do presente TC. Alega que a citação, por meio da qual a
responsável recebeu a primeira notificação expedida em seu nome foi entregue em 30/7/2018, como consignado na
movimentação processual (peça 188, p. 3).
Do arquivamento em face da dispensa de instauração da TCE
15. A responsável faz referência ao link constante da página oficial do TCU onde se aborda a questão da dispensa de
instauração da TCE quando houver o decurso de prazo superior a dez anos entre a ocorrência do fato gerador do prejuízo e a
expedição da primeira notificação ao responsável por parte da autoridade administrativa federal competente. Nessa mesma linha,
cita o item IX do Manual da Controladoria Geral da União (peça 188, p. 4-5).
16. Alega, com isso, que tal interstício de tempo dificulta e impossibilita o pleno exercício dos direitos da ampla defesa
e do contraditório, como se observa no presente processo. Faz menção ao inciso II, do art. 6º da IN 71/2012 do TCU, alterada
pela IN 76/2016, onde consta determinação expressa ao se considerar um extenso lapso temporal para que os responsáveis se
manifestem, pela primeira vez, sobre as ocorrências a eles imputadas, quando o decurso ultrapassar dez anos. Defende que é
notória a instabilidade jurídica e os obstáculos de natureza diversa, ou mesmo impossibilidade, na produção de provas após o
decurso de muito tempo, em ofensa aos princípios da segurança jurídica e do contraditório em sua dimensão substancial. Cita
voto do Recurso Especial 1.480.350-RS no âmbito do STJ, bem como jurisprudência do TCU (Acórdão 2.755/2010-TCUPlenário, Relator José Múcio Monteiro, 5012/2010-TCU-1ª Câmara, Relator Weder de Oliveira, 2647/2007-TCU-Plenário,
Relator Ubiratan Aguiar) – peça 188, p. 7-9).
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17. Assim, a Cooperativa aborda que deve ser seguido o que determina o art. 212 do RI/TCU no que tange ao
arquivamento do processo quando se verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular
dos autos e no caso das contas, prejudicado o julgamento do seu mérito. Faz referência, ainda, ao Acórdão 4003/2014-TCU-2ª
Câmara e ao Acórdão 4988/2017-TCU-1ª Câmara, Ministro Vital do Rêgo. Defende que o entendimento que tem prevalecido é
de que as ações de ressarcimento seriam as ações judiciais e não as administrativas, como é o caso das TCE´s que seriam
prescritíveis (peça 188, p. 10-11).
18. A responsável alega que eventual desvio de verbas ou qualquer outra ilegalidade que importe prejuízo ao erário
poderá ser objeto de ação de ressarcimento, perante o Poder Judiciário, a qualquer tempo, eis que imprescritível, hipótese em
que o ônus da prova do efetivo prejuízo e da responsabilidade do seu causador incumbe a quem pleiteia o ressarcimento. Todavia,
discorre que, na tomada de contas especial, diversamente, o ônus da prova incumbe ao responsável pela aplicação dos recursos
repassados, que se torna o responsável pelo débito e multa por mera presunção de prejuízo ao erário se ausente ou falha a
prestação de contas (peça 188, p. 11).
19. Cita, em outra vertente, que há vários diplomas legais que fixam o prazo de cinco anos, para fins de prescrição,
conforme Lei 9784/99 e 9873/99, arts. 1º e que o STF vem se posicionando quanto à incidência desse prazo em relação às multas
aplicadas pelos Tribunais de Contas (peça 188, p. 13).
20. Requer, com base no acima exposto, a dispensa de instauração de TCE, em atenção ao art. 212 do RI/TCU, visto a
ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, haja vista o descumprimento dos
prazos prescricionais de cinco anos, de acordo com o art. 1° do Decreto 20.910, art. 1° da Lei 9.784/1999 e art. 1° da Lei
9.873/1999 e dez anos, com base no art. 6°, inciso II da Instrução Normativa 71/2012 (alterada pela IN 76/2016) - (peça 188, p.
15).
Análise
21. Inicialmente, cabe tecer alguns comentários a cerca da possibilidade legal de dispensa de instauração da TCE, como
alegado pela responsável. A tomada de contas especial autuada no TCU representa as etapas finais de um processo de apuração
que se inicia no âmbito do órgão repassador. Assim, as notificações realizadas na fase interna constituem parte integrante desse
processo e servem, inclusive, como referência para contagem do prazo de dez anos desde a ocorrência do dano, findo o qual o
Tribunal dispensa a instauração de TCE (art. 6º, inciso II, da IN TCU 71/2012). Nesse contexto, as notificações válidas realizadas
no âmbito do órgão repassador não devem ser processualmente ignoradas no âmbito do TCU para fins de caracterização do prazo
de dez anos mencionado na referida norma.
22. Porém, o entendimento jurisprudencial vem predominando no sentido de que a dispensa de instauração de Tomada
de Contas Especial (TCE) por decorridos dez anos entre a data provável de ocorrência do dano e a primeira notificação dos
responsáveis não é regra absoluta, mas uma faculdade, em que é avaliada a razoabilidade de se prosseguir a investigação do caso
concreto, sopesando a disponibilidade da documentação necessária para tanto, dentre outros aspectos (Acórdão 2223/2014Plenário, Relator José Mucio).
23. No presente caso, a responsável não foi surpreendida com a citação recebida em 30/7/2018 (peça 152), como alegado,
levando em conta que, desde janeiro de 2008, menos de dez anos após os fatos, considerando o suposto último fato gerador do
prejuízo como sendo 23/5/2007, conforme detalhamento do débito constante do presente TC, a Cooperativa teve ciência da
apuração das irregularidades e de suas possíveis consequências (peça 26, p. 9) e apresentou defesa perante a entidade concedente
(peça 27, p. 31). Portanto, não há o que se falar de dispensa de instauração de TCE no presente processo, invocando o art. 6º, II
da IN-TCU 71/2012.
24. Quanto à prescrição da pretensão punitiva adotada no âmbito do TCU, entende-se que o seu reconhecimento não
implica o afastamento do débito, porquanto as ações de ressarcimento movidas pelo Estado contra os agentes causadores de
danos ao erário são imprescritíveis, nos termos do art. 37, § 5º, da Constituição Federal e da Súmula TCU 282. Importante
esclarecer que não se confundem a condenação em débito (natureza de ação de ressarcimento) e um de seus potenciais efeitos
(aplicação de multa), esta última de natureza punitiva do Estado e sujeita à prescrição.
25. Ressalta-se que a data de interrupção do prazo prescricional da pretensão punitiva do TCU é a do ato que ordenou a
citação, a audiência ou a oitiva da parte, não a data da efetivação da comunicação (Acórdão 1638/2017-2ª Câmara, Relator José
Mucio). Assim, considerando a data do último fato gerador do prejuízo gerado como tendo sido em 23/5/2007 e o ato ordenatório
de citação ter sido em 26/6/2018 (peça 123), entende-se estar prescrita a pretensão punitiva para fins de aplicação de
sanções por parte deste Tribunal.
Da prescrição intercorrente administrativa
26. A responsável alega que no caso de não serem acolhidas as razões e pleitos acima descritos, entende restar configurada
nos autos a ocorrência da prescrição intercorrente administrativa consoante o art. 1º, § 1º da Lei 9.873/99. Tal prescrição surge
quando ocorre uma paralisação nos atos procedimentais durante um lapso temporal superior a três anos e alega que compulsando
os autos, verifica-se que o processo administrativo em que se instaurou a TCE permaneceu paralisado de 5/6/2012 a 20/7/2016
(peça 188, p. 15-17). Dessa forma, pede o arquivamento do processo, bem como sua extinção, tendo em vista a ocorrência de
prescrição intercorrente (peça 188, p. 19).
Análise
27. Conforme consta da jurisprudência dominante deste Tribunal, os processos de controle externo não se sujeitam
à prescrição intercorrente do art. 1º, § 1º, da Lei 9.873/1999, uma vez que a atividade de controle exercida pelo TCU não se
enquadra como exercício do poder de polícia do Estado (Acórdãos 1469/2019-Plenário- Relator Aroldo Cedraz, 851/2017Plenário, do mesmo relator, 12475/2016-2ª Câmara, Relator Marcos Bemquerer, 5533/2014-2ª Câmara, Relator José Jorge).
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Da realidade dos fatos e inexistência de irregularidades na prestação de serviços pela Coopersat
28. A responsável inicia suas considerações afirmando que nenhum dos servidores da Funasa informou, ou sequer
cogitou, que a prestação de serviços de locação não teria sido realizada ou que teriam ocorrido locações fictícias (peça 188, p.
20-20). Afirma que no depoimento do índio, o Sr. Uirauchene Soares, não há indicação da não realização das locações, de
superfaturamento de notas de locação com base em percursos não realizados, de quilometragens excessivas ou da não ocorrência
de viagens para outros Estados da Federação além do Maranhão. Além disso, alega que o próprio Relatório de Auditoria Interna
2/2007, elaborado pela Funasa, esclarece que não há indícios de que o serviço contratado não tenha sido efetivamente prestado
(peça 188, p. 21).
29. Ratifica que todos os BDT´s e as notas de serviço encontram-se assinados, atestados e validados, seja por servidores
da Funasa, por coordenadores de polo (servidores da Funasa) como por usuários da comunidade indígena. Alega que as
irregularidades supostamente constatadas possuem respaldo em especulações e não em fatos devidamente comprovados. Relata
que os motoristas eram “obrigados” a se sujeitar a determinações feitas pelos índios, tais como (peça 188, p. 23):
(...) fazer deslocamentos para outros Estados da Federação; estar à disposição dos índios em tempo integral e a seu bel
prazer sem que sequer se cogitasse indicar horas de jornada de trabalho; determinação para que circulassem por horas dentro de
aldeias ou de um mesmo município (o que explica BDT's com deslocamentos de partida e chegada na mesma cidade); que
fizessem infindáveis desvios de percurso no trajeto entre um município e outro (o que, logicamente, aumentava sensivelmente o
percurso); que entregassem chave dos veículos e fossem como passageiros que os índios dirigissem.
30. Quanto aos BDT´s, defende que a ocorrência do caso observado é resultante de erro ortográfico e confusão no
preenchimento dos BDT´s, erros provocados por baixo nível intelectual e não por má-fé ou inexistência de prestação de serviços
e que nenhum servidor ou usuário jamais ofertou denúncia de que o serviço de locação de veículos não estaria sendo prestado
ou em desconformidade com o previsto no contrato (peça 188, p. 28-29).
Análise
31. Inicialmente, é forçoso reconhecer determinadas especificidades do comportamento indígena e seus reflexos no
desempenho das atividades quanto à prestação de serviço de utilização de veículos pela Coopersat à Funasa, porém, não
justificam as irregularidades constatadas no presente processo, muito embora tenham sido objeto, inclusive, de conhecimento e
providências por parte de autoridades policiais locais.
32. Quanto à efetiva prestação do serviço, consta do item 32 (Da conclusão do Relatório da Comissão de Sindicância)
da instrução à peça 69, que:
(...) A Comissão pondera que, apesar de demonstrações claras das irregularidades perpetradas durante e após a vigência
do contrato, as quais acarretaram prejuízo ao Erário, dever-se-ia considerar a possibilidade de os serviços terem sido
realmente prestados. Porém, pra avaliar o que realmente fora executado, seria necessária uma análise apurada dos BDT’s
constantes nos vários processos relativos ao período de abril/2004 a maio/2007, uma vez que restaram provadas divergências
nas quilometragens constantes na planilha apresentada pelo Sotra e de acordo com o preenchimento incorreto e sem o registro
do real percurso que se executou (...).grifo nosso
33. Assim, muito embora constem evidências de que os serviços de transporte foram prestados pela Cooperativa, restou
demonstrado, pela análise da documentação trazida aos autos, em especial do Relatório de Auditoria 2/2007 (v. itens 17 a 22),
Relatório da Comissão de Sindicância (v. itens 23 a 34), Relatório Parcial de TCE (v. itens 35 a 42), Relatório da Comissão de
Processo Administrativo Disciplinar – PAD (v. itens 45 a 47), Relatório Final de TCE (v. itens 48 a 51) e Relatório Complementar
(v. itens 55 a 62), que as despesas efetuadas ultrapassaram os valores inicialmente contratados em montante significativo, bem
como restou comprovado o desvio de objeto na execução do referido contrato, visto que o mesmo tinha como finalidade atender
a Divisão de Engenharia e Saúde Pública (Diesp) no acompanhamento da execução dos convênios do Projeto Alvorada, passando
a atender posteriormente outros setores da Funasa, tais como o Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei) e Divisão de
Administração (Diadm).
34. O Relatório da Comissão de Sindicância (peça 8, p. 18-46; peça 9), por sua vez, informa que a Comissão, ao analisar
o Relatório de Auditoria 2/2007 e verificar que o Contrato 16/2002 fora firmado para o acompanhamento dos convênios do
Projeto Alvorada pela Diesp, decidiu ater-se à busca do momento em que as irregularidades na execução do convênio tiveram
início (v. peça 8, p. 22), tendo sido observado que a partir do ano de 2004 os valores ultrapassaram o pactuado e que em fevereiro
de 2004 a locação de veículos passou a atender ao Dsei e à Administração.
35. Como abordado na instrução de citação (peça 120), a Nota Técnica elaborada pela Auditoria Interna da Funasa, em
resposta à diligência realizada pelo TCU, informou que, após mais de 10 anos do início da execução contratual e a existência de
mais de 10.000 BDT’s, concluiu-se pela impugnação das despesas em que foram identificadas irregularidades, tais como
informações falsas de placas de veículos, veículos inexistentes e veículos divergentes dos apresentados na proposta dentro
do objeto do contrato, em razão do prejudicado estabelecimento de parâmetros para a indicação de prejuízo. Ressaltou-se que
seria impossível identificar, dentre a quantidade elevada de BDT´s, quais realmente condiziam com o serviço prestado, visto que
todos estavam assinados e rubricados e as notas fiscais de pagamento devidamente atestadas, devendo tal atividade ter ocorrido
durante a vigência do contrato (peça 95, p. 4). Entretanto, é fato que as irregularidades descritas tornaram a locação um ato
antieconômico e de difícil controle de execução. O próprio Relatório Complementar de TCE, em seu item 24, afirma (peça 51,
p. 53):
Ao aceitar solicitações de veículos em quantidades excessivas, que não condiziam com o objeto do contrato e mostrar
anotações forjadas nos controles, na tentativa de apresentar veículos de valores inferiores aos que foram contratados e, ainda, de
quilometragens que não condizem com a realidade das distâncias percorridas, a contratada tornou-se solidária no prejuízo
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causado.
Corroborando o ato antieconômico, a contratada transformou o contrato execução de despesas ilegítimas, que não seria
do interesse da Administração, onerando substancialmente o contrato, concorrendo assim para a causa no prejuízo aos cofres
públicos.
36. Assim, a análise efetuada para fins de impugnação das despesas em que foram identificadas irregularidades, baseouse em diversas informações levantadas pela Auditoria Interna, tais como: relação dos veículos locados por mês (peça 100, p. 67),
dados referentes aos veículos locados, contendo dados como CPF/CNPJ, placa, ano, modelo, especificação diversa da prevista
no contrato (moto, veículo de passeio), cidade da placa, proprietário, endereço e telefone (peça 100, p. 68-70),veículos com
tempo de uso superior a quatro anos (peça 100, p. 73-74), veículos que não atenderam as especificações de tipo de veículo ou
capacidade de passageiro (peça 100, p. 75-76), veículos com licenciamento de fora do Estado do Maranhão (peça 100, p. 77-78)
e veículos de servidores aposentados que foram locados (peça 100, p. 79). E, ainda, consta no Relatório de Demandas Especiais
(peça 99, p. -208) valores pagos à Coopersat por locações de veículos nas quais restou configurado que os mesmos não eram de
sua propriedade e que seus proprietários não haviam locado seus veículos para a referida cooperativa ou para a Funasa, após
constatação por meio de circularização efetuada.
37. Dentre as irregularidades constatadas, verificou-se, pelas placas anotadas nos BDT’s, que foram utilizados vários
tipos de veículos, principalmente quando a locação em tela se estendeu para a Saúde Indígena e Administração, ensejando
descaracterização do objeto e aumento significativo do limite de quilometragem estipulado no edital, em desacordo com o
previsto no art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93 (peça 8, p. 26).
38. Vale lembrar que o objeto do contrato (peça 3, p. 14-22) era a contratação de empresa especializada em prestação
de serviços de transporte de pessoas e cargas leves categoria II – veículo caminhonete cabine dupla, com no máximo três anos
de fabricação, em perfeito estado de conservação, com todos os equipamentos e requisitos de segurança exigidos pelo Contran,
rádio AM/FM estéreo, tração 4x2 ou 4x4, conforme condições das rodovias, com ar-condicionado, cor discreta, com capacidade
para cinco pessoas, incluindo motorista cujo valor total estimado do contrato foi de R$ 99.000,00, sendo R$ 0,99 por quilômetro
rodado. Após termos aditivos celebrados, alterou-se o valor do km rodado para R$ 1,40 (peça 4, p. 7-8).
39. Diante da precariedade das estradas do estado do Maranhão, em especialmente no período das chuvas, torna-se
indispensável a utilização de um veículo utilitário nas viagens para acompanhamento dos convênios. Assim, mostrou-se
injustificável a utilização de motocicletas e reboques para a prestação de tais serviços, como verificado nos autos do presente
processo, tendo sido, portanto, glosadas as despesas referentes aos veículos de placas HPI-2477, HPM-3029, HPT-6646, HPP8804, HPQ-7056, MUS-6226, KBL-4720, HPO-0279, HPY-2553, HBT1094, HPN-9824, KAD-5617, LOV-4036 e HPK-7011.
47. Desse modo, a relação dos veículos que não atenderam as especificações de tipo de veículo ou capacidade de passageiro foi
acostada aos autos em tabela à peça 104, p. 12-15. São informados número da nota fiscal, ordem bancária, valor, data e
evidências.
40. Inclusive, consta do item 59 da instrução à peça 69, a confirmação de pagamento de despesas indevidas, em
consonância com o relato da Comissão de Sindicância, conforme transcrito abaixo (peça 51, p. 50):
Ficou demonstrado nos autos do processo que todas as irregularidades apontadas culminaram em prejuízo aos cofres
públicos e que a Coopersat – Cooperativa Rádio Táxi de Autos Serviços e Turismo Ltda. é solidária na causa, senão vejamos, ao
descumprir o que preconiza o art. 66 da Lei 8.666/93, ao colocar disponível veículo diverso do contratado, até mesmo motorista,
haja vista que o valor é inferior ao do contrato, recebendo como se fosse veículo para o qual foi contratado, ainda preenchendo
os BDT’s – boletins diários de tráfego com placas e marcas de veículos forjados, evidenciando a má-fé, ao receber diárias por
dias trabalhados de seus motoristas sem comprovação de seus respectivos domicílios, bem como não identificando o número de
pernoites e os valores gastos, conforme Cláusula III – do Preço, subcláusula terceira.
41. Assim, ficou configurada a irregularidade relativa à execução contratual em desacordo com as cláusulas pactuadas,
com prejuízo aos cofres da entidade, tendo em vista a locação de veículos incompatíveis com as especificações de tipo e/ou
capacidade de passageiros.
42. Ademais, foram constatados veículos cujas locações não foram confirmadas pelos proprietários, cuja relação
encontra-se em tabela à peça 104, p. 6-11, elaborada com base nas informações encaminhadas pela Funasa. Conforme apurado,
os veículos foram os de placas HOZ3333, HPK-6602, HPL-9894, HOV-4100, HON-9535, JER-5603, HPD-1070, HPD-3109,
GPU-9916, KKR-1192, HOW-2445, HPH-8312, HPL-2974, HPR-0349, HPT-6640, HPP-6711, AHK-0036, HPJ8477, HPJ9555, KKU-1950, HXD-0517, HPX-7630, CGI-5046, HPP-2767, HPZ-4425, HPR-9544, LUZ-2111, HPC-0568 e HPN-8312.
Tal apuração foi efetuada com base em circularização junto a todos os proprietários de veículos que foram locados pela Funasa
e, quando a resposta foi negativa, ficou caracterizado que os veículos nunca foram utilizados na prestação dos serviços
contratados. (peça 96, p. 73).
43. Portanto, ficou configurada a irregularidade relativa à execução contratual em desacordo com as cláusulas pactuadas,
com prejuízo aos cofres da entidade, tendo em vista o pagamento pela prestação de serviços cujas locações não foram
confirmadas pelos proprietários.
44. Ainda foram observados veículos sem placa registrada no Detran conforme tabela à peça 104, p.16, elaborada com
base nas informações encaminhadas pela Funasa. Assim, em consulta efetuada ao Sistema Sinesp Cidadão, do Ministério da
Justiça, verificou-se que os veículos de placas VXZ 4927 e HOR 4312 realmente não possuem registro no Detran, considerando
o resultado “veículo não encontrado”. Já o veículo de placa KOL 7531 é, na verdade, uma moto, registrada em 2011, não se
adequando, portanto, aos parâmetros previstos no contrato firmado (peça 105, p. 2-6). Assim, os lançamentos a débito referentes
a tal ocorrência encontram-se no item 55, da peça 120.
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45. Desse modo, ficou configurada a irregularidade com prejuízo aos cofres da entidade, tendo em vista o pagamento
pela prestação de serviços de locação de veículos sem placas registradas no Detran.
46. Diante do exposto, restou demonstrada a responsabilidade solidária da Cooperativa de Rádio Táxi de Autos Serviços
e Turismo Ltda. – Coopersat, que concorreu para a ocorrência de prejuízo ao erário e dele se beneficiou, tendo em vista ter
executado os serviços em desacordo com as cláusulas do Contrato 16/2002, conforme irregularidades abordadas nos itens acima.
Da não comprovação e inexistência de quantificação correta dos supostos danos
47. A responsável alega que o processo não teria atendido aos pressupostos de constituição, isto é, a prova de existência
do dano ao erário público e a sua correta quantificação. Defende que, para fins de reposição ao erário, faz-se necessária a
demonstração inequívoca de que as pessoas contra quem o débito está sendo imputado se utilizaram do dinheiro público para
fins particulares (peça 188, p. 32-33). Inclusive, tece o seguinte comentário a respeito desse ponto:
Para que fosse possível a restituição ao erário em decorrência das supostas irregularidades apontadas no presente processo,
seria necessário que ficasse devidamente demonstrado, nos autos da TCE, em que medida a quilometragem, as diárias e as
locações em suposto excesso foram utilizadas para fins particulares e quais foram as pessoas responsáveis pelo desvio da
finalidade pública das verbas, visto que a presunção é a de que as mesmas se destinaram ao atendimento do interesse público.
Não obstante, é absolutamente injusto e desarrazoado presumir que todo excesso na quilometragem, no número de
locações de veículos e no número de diárias foi utilizado em benefício pessoal dos servidores ou de terceiros, a partir de uma
mera aferição matemática que não condiz com a realidade de trabalho a que aqueles cidadãos estavam sujeitos, que não apresenta
qualquer motivação para os dados ali elencados e que é insuficiente para conferir uma avaliação precisa.
48. Declara que não se vislumbram nos autos dados exatos e concretos de como foram auferidos os valores de
devolução/ressarcimento e que o próprio relatório de sindicância confirma que todos os serviços de locação de veículos foram
efetivamente prestados pela Coopersat, ressaltando-se não ter havido qualquer negativa ou denúncia de que o contrato não
estivesse sendo cumprido pela Cooperativa, conforme declarações constantes nos autos por servidores e depoimento de usuários
(peça 188, p. 33-34).
49. Diante disso, apresenta a seguinte alegação (peça 188, p. 35):
Destarte, a ausência de informações e parâmetros mínimos inviabiliza a realização de perícia técnica particular para
verificação da origem dos números/valores apresentados na denúncia, o que configura clara afronta aos princípios constitucionais
da ampla defesa e contraditório posto à impossibilidade de auditar dados e valores dos quais se desconhece a origem, base de
cálculo, médias, documentos desconsiderados, quilometragens anuladas, valores de referência, supressões parciais ou totais,
percentuais/valores considerados para abatimento, para nulidade integral ou parcial de pagamentos, dentre outras variáveis.
50. Portanto, requer o julgamento improcedente da TCE, tanto pela inocorrência/inexistência das irregularidades
descritas no relatório de sindicância como pela não comprovação e quantificação do suposto dano ao erário (peça 188, p. 36).
Análise
51. Como já abordado na instrução de citação à peça 120, as ocorrências que ensejaram débito foram incluídas nas
seguintes categorias: a) veículo que não atendeu as especificações de tipo de veículo ou capacidade de passageiros; b)
veículos cujas locações não foram confirmadas pelos proprietários; c) veículos que não tinham placa registrada no
Detran.
52. Assim, entendeu-se passível de responsabilização pelo débito apurado o responsável pela atestação, tendo em vista
que cabia ao mesmo verificar se os serviços foram efetivamente prestados, promovendo a regular liquidação da despesa,
conforme previsto no art. 63 da Lei 4.320/64; o ordenador de despesa, uma vez que cabia ao mesmo zelar pela boa e regular
aplicação dos recursos públicos que lhe foram confiados, por força do disposto no art. 70, parágrafo único, da Constituição
Federal, art. 93 do Decreto-Lei 200/1967 e art. 66 do Decreto 93.872/1986; e a Coopersat, tendo em vista o fato de ter sido
beneficiária dos recursos, executando o contrato em desacordo com o previsto, utilizando-se de artifícios questionáveis,
informando placa de veículos inexistentes e veículos pertencentes a terceiros que não confirmaram a locação dos mesmos para
a referida empresa.
53. Nesse contexto, como já abordado, concluiu-se pela impugnação das despesas em que foram identificadas
irregularidades para fins de cálculo do dano ao erário a ser ressarcido conforme constam das tabelas às peças 101-107. Nota-se
que os valores atribuídos aos responsáveis encontram-se demonstrados à peça 107.
54. Com efeito, as irregularidades são do conhecimento da responsável ao menos desde 2008, quando apresentou defesa
no âmbito do processo administrativo 25100.031.037/2001-67 (peça 27, p. 31). Ademais, o Ofício de citação (peça 140) descreve
as 3 irregularidades ensejadoras da dívida e as condutadas da defendente. Por fim, a responsável teve acesso aos autos e, portanto,
ao relatório de auditoria 67/2007 e às planilhas (peças99-100 e 107) com detalhamentos da origem e evidências do débito.
55. Portanto, entende-se que as alegações de defesa apresentadas pela responsável não merecem se acatadas por não
terem sido suficientes no sentido de elidir as irregularidades suscitadas e a ela atribuídas. Assim sendo, a conduta adotada pela
responsável no sentido de executar o contrato em desacordo com as cláusulas pactuadas gerou prejuízo aos cofres da entidade.
Alegações de defesa apresentadas pela Sra. Consuelo Cozac (peça 198)
56. O representante da responsável inicia seus argumentos alegando que a responsabilidade atribuída à Sra. Consuelo
não pode persistir em razão da ausência de prática de ato ilícito e dolo no que tange às ações rotineiras de trabalho junto à Funasa.
Alega que a responsável não participou das tratativas do convênio e que não era responsável pela execução do objeto, fiscal,
gestora ou encarregada da fiscalização do contrato, atuando como mera servidora do Dsei (peça 198, p. 13-14).
Da delimitação das funções exercidas
57. O representante da responsável versa sobre a estruturação da Coordenação de Fomento à Saúde Indígena, ocorrida
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em 2001, especificamente no que concerne à contratação de empresa especializada em prestação de serviços de transporte de
pessoas e cargas leves da CORE-MA. Alega que a responsável, à época dos fatos, exercia suas funções no Dsei, cujas atribuições
funcionais eram (peça 198, p. 16):
Art. 124. Ao Distrito Sanitário Especial Indígena - DSEI, compete:
1- assegurar às comunidades indígenas assistência integral à saúde;
II - supervisionar as atividades desenvolvidas nas Casas de Saúde do índio;
III - executar as ações de encaminhamento e remoção de pacientes, durante o período de tratamento médico;
IV - elaborar proposta do Plano Anual de Atividades de Saúde Indígena, em articulação com o Conselho Distrital de
Saúde Indígena; e
V - coordenar, controlar, supervisionar e avaliar a execução das ações previstas no Plano de Saúde Distrital. Parágrafo
único. Às Coordenações Regionais classe "B" compete apoiar a execução das atividades de prevenção e controle de doenças e
outros agravos à saúde direcionados às populações indígenas.
58. Assim, defende que não lhe competia a supervisão de contratos, atuação em licitação ou qualquer outro poder de
comando/gestão no que tange à execução de contratos e/ou convênios pactuados entre terceiros e a Funasa.
Das ações tomadas pela demandada para resguardar a saúde indígena
59. O representante alega que a responsável enfrentou diversas dificuldades para resguardar a execução de medidas que
visassem garantir a saúde indígena no território e que a situação dos índios nas aldeias atendidas era conflituosa, de total
calamidade, com prestação de serviços médicos precária, sem saneamento básico adequado, entre outros. Em razão disso, relata
que havia inúmeras manifestações populares indígenas, com bloqueio de rodovias, sequestro de funcionários da Funasa, furto de
veículos da Funasa ou locados (peça 198, p. 17).
60. Detalha que em 2006, ela e mais alguns integrantes do grupo de trabalho foram mantidos reféns no auditório da
Funasa-MA, até que todas as reivindicações das aldeias fossem atendidas, conforme demonstrado nos documentos anexos (peça
198, p. 73). Em 2007, relata que índios da Comunidade Guajajara haviam bloqueado a rodovia, tendo reivindicado perfuração
de poços artesianos, melhoria nas escolas, disponibilização de veículos para transporte de estudantes, aquisição de medicamentos,
entre outras (peça 198, p. 76-77). Imediatamente relata que a responsável enviou o ofício 299/2007-Dsei/Core-MA/Funasa à
Funai para a adoção das medidas cabíveis, conforme demonstra o documento anexo (peça 198, p. 79).
61. Descreve, em detalhes, as intercorrências passadas pela própria e equipe, envolvendo a atuação violenta dos índios,
relatando que um dos veículos ficou em posse de um dos índios, o Sr. Uirauchene Soares, inclusive o motorista, conforme
demonstrado à peça 198, p.82. Apresenta as ocorrências policiais autuadas sob o n. 118/2007 e 194/2007, consoante documentos
anexos (doc. 9 e 12 – peça 198, p.85 e 87) e a própria responsável se dirigiu à Polícia Federal do Maranhão com o intuito de
informar a situação narrada e solicitar providências das autoridades locais haja vista a vida dos funcionários da Funasa estar em
risco, conforme declaração acostada aos autos (doc. 10, peça 198, p. 90-91).
62. Relata que, em março de 2007, a Funasa Brasília expediu ordem de cortar gastos com os carros em cerca de um
quinto, tendo gerado a retirada de veículos de alguns postos e que tal atitude não fora bem aceita pelos índios (peça 199, p. 3).
Em razão disso, a Procuradoria da República expediu recomendações ao Dsei, requerendo que aquela unidade disponibilizasse
viaturas a 14 aldeias, com a finalidade exclusiva de assistência à saúde indígena, cujas liberações eram realizadas pelo
Coordenador Regional da Funasa, Sr. Marcony José Carvalho Ramos (peça 199, p. 12). A responsável, por sua vez, atuava
também no controle de viaturas furtadas, tomando as medidas necessárias para sua recuperação (peça 199, p. 14).
Da ausência de responsabilidade em decorrência do dano apontado pelo TCU por parte da demandada
63. O representante da responsável descreve que a prestação dos serviços de locação de veículos era realizada e
documentada por meio do preenchimento e assinatura dos Boletins Diários de Tráfego — BTD's. Em todos os BDT's, é possível
verificar a assinatura do Auxiliar Administrativo que acompanhou a equipe designada para cada veículo deslocado. Após o
preenchimento dos Boletins Diários de Tráfego, os mesmos eram encaminhados à Salog - Seção de Recursos Logísticos, e após
a verificação de regularidade eram tramitados ao Dsei para o atesto das notas (peça 198, p. 21).
64. Ou seja, segundo relatado, os dados constantes dos BDT's eram objeto de verificação inicialmente pelo servidor que
atestava a execução dos serviços, pois o mesmo acompanhava fisicamente o deslocamento das equipes, sendo, em seguida,
enviados a Seção de Recursos Logísticos — Salog para verificação, pois essa teria o dever legal de fiscalizar o serviço prestado.
Após tal procedimento, havia o trâmite de algumas notas ao Dsei para o atesto, e, em seguida, iam para o setor de faturamento
para ordenar a despesa. Assim, afirma que a responsável não atuou como fiscal do contrato nem tampouco como ordenadora de
despesas (peça 198, p. 21-22).
65. O representante alega que as notas fiscais apresentadas pela Empresa Coopersat eram acompanhadas de Relatórios
elaborados com a descrição dos veículos e itinerário, além do BDT assinado por funcionário da Funasa, que chancelava a
execução do serviço prestado. Em relação às inconsistências no preenchimento dos BDT's apontados pelo TCU, os mesmos
jamais podem ser de responsabilidade da Demandada, por total incompetência para assumir tal responsabilidade, sendo que tal
ato era de responsabilidade da equipe técnica que compunha a viatura na prestação de serviços, devendo sua culpabilidade ser
excluída (peça 198, p. 24).
66. Salienta que os casos de saúde com patologias graves eram deslocados para os hospitais em Teresina, haja vista que
as aldeias atendidas eram distribuídas em todo território do Maranhão, sendo que algumas aldeias ficavam mais próximas de
Teresina, diante da disposição geográfica do Estado (peça 198, p. 24). Defende que as notas objeto da análise foram devidamente
auditadas não só pela Funasa como também pela CGU (doc. 19, peça 199, p.29).
67. Defende que os serviços contratados foram efetivamente prestados e que se houver vícios decorrentes da falta de
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análise de elementos específicos por parte da responsável, a mesma jamais ocupou cargo de gestão em relação ao contrato e que
os mesmos foram objeto de diversas auditorias e jamais apontados em relação à Sra. Consuelo. Assim, requer sejam recebidas
as alegações de defesa e que seja excluída do polo passivo da demanda, face à ausência de responsabilidade pelos danos alegados
(peça 198, p. 26).
Análise
68. Como já comentado anteriormente, é forçoso reconhecer determinadas especificidades do comportamento indígena
e seus reflexos no desempenho das atividades quanto à prestação de serviço de utilização de veículos pela Coopersat à Funasa,
porém, não justificam as irregularidades constatadas no presente processo, muito embora tenham sido objeto, inclusive, de
conhecimento e providências por parte de autoridades policiais locais.
69. Consta do Relatório de PAD que (peça 50, p. 36):
A referida servidora atestou como serviço executado 93 (noventa e três) notas fiscais, praticamente metade das notas
fiscais certificadas por servidores sem a devida atribuição de fiscal para esta finalidade, que totalizam 203 (duzentos e três).
Dentre estas certificadas pela indiciada, 79 (setenta e nove) não apresentam nenhuma comprovação que os serviços
nelas constante foram efetivamente executados, o que nos leva a entender que a omissão por parte de sua defesa em reportarse a este assunto, apesar da gravidade de seu ato, reflete o fato de que inexistem estes documentos, o que pode possibilitar um
grande prejuízo ao erário.
Em seu interrogatório à fls. 13744/13745, procura justificar a demora em indicar fiscal para o contrato, por solicitação do
Salog, devido a recusa dos servidores em assumir esta função, e alega que esta indicação compete aquele setor. Sendo assim,
permanece a indagação do porquê a indiciada não informou prontamente aquele setor de seu entendimento.
A demora da indicação, por parte da indiciada, com certeza, dificultou sobremaneira os trabalhos de acompanhamento do
convênio, como também o certifico das notas fiscais, o que pode ter contribuído para a grande quantidade de servidores atestarem
estes documentos, inclusive a própria indiciada, que tomou esta providência, de forma mais efetiva que os demais.
70. No Parecer Técnico 68/2008 da Corregedoria da Funasa, foi concluído que (peça 50, p. 45):
No mérito, vê-se que a comissão atribuiu a cada um dos indiciados a responsabilidade pelo atesto em notas fiscais para
pagamento dos serviços de locação de veículos, cuja competência seria do fiscal designado para tal mister, tipificando suas
condutas no art. 116, II e III, da Lei 8.112/90, no entanto, sugeriu isenção de responsabilidade para uns e aplicação da penalidade
de advertência e suspensão para outros. Ora, embora os indiciados, em seus argumentos de defesa, justifiquem que as assinaturas
tinham a finalidade apenas de confirmar a utilização dos veículos, há que se considerar que esta declaração é feita no momento
em que faz uso do veículo e assina o Boletim Diário de Trafego, correspondente a cada viagem realizada. Já o "atesto,
declaração ou certifico" constante das notas fiscais, constitui a afirmação de que todos os serviços foram prestados. Vale
dizer que isso é atribuição exclusiva do fiscal do contrato e não dos usuários dos veículos locados.
71. Foi, inclusive, aplicada a pena de suspensão por trinta dias à Sra. Consuelo Cozac (peça 50, p. 48), com base no
Parecer Técnico 68/2008. Portanto, restou configurada a irregularidade de execução contratual em desacordo com as cláusulas
pactuadas, com prejuízo aos cofres da entidade, tendo em vista a locação de veículos incompatíveis com as especificações de
tipo e/ou capacidade de passageiros eo pagamento pela prestação de serviços cujas locações não foram confirmadas pelos
proprietários, tendo sido sua conduta reprovável por ter atestado as respectivas notas fiscais com infração à regular execução da
despesa pública, haja vista a ocorrência da etapa de liquidação em desacordo com os dispositivos legais, conforme previsto no
art. 63 da Lei 4.320/64.
72. Nesse contexto, entende-se que as alegações de defesa apresentadas pela responsável não merecem se acatadas por
não terem sido suficientes no sentido de elidir as irregularidades suscitadas e a ela atribuídas. No entanto, ressalta-se que a data
de interrupção do prazo prescricional da pretensão punitiva do TCU é a do ato que ordenou a citação, a audiência ou a oitiva da
parte, não a data da efetivação da comunicação (Acórdão 1638/2017-2ª Câmara, Relator José Mucio). Assim, considerando a
data do último fato gerador do prejuízo gerado como tendo sido em 23/5/2007 e o ato ordenatório de citação ter sido em 26/6/2018
(peça 123), entende-se estar prescrita a pretensão punitiva para fins de aplicação de sanções por parte deste Tribunal.
Alegações de defesa apresentadas pelo Sr. José João Matos (peça 177)
73. O responsável inicia seus argumentos contextualizando a atribuição da Funasa, no sentido de ser responsável pela
coordenação e execução das ações de saúde às comunidades indígenas, e o baixo quantitativo de recursos humanos disponíveis
para sua execução, evidenciando que a instituição não se encontrava preparada para tal fim de forma imediata. Relata, inclusive,
a existência de conflitos que culminaram em sequestros de servidores, invasões de prédios, apropriação de veículos, entre outros.
Alerta que foi nesse contexto que o contrato passou a ser utilizado como solução para os problemas existentes, que envolviam
questões de saúde, com situações emergenciais imprevisíveis, bem como em razão do grande número de aldeias existentes no
Estado do Maranhão (peça 177, p. 2).
Do fluxo dos processos na utilização e controle dos veículos locados
74. Alega que atuou como fiscal do contrato apenas no nível central, sem ter se deslocado para realizar supervisões in
loco por conta dos riscos e de situações graves que passavam os servidores da sede que se deslocavam para as regiões. O
responsável relata que a organização dos serviços nos níveis locais era feita pelos servidores ali lotados, onde os mesmos eram
encarregados da fiscalização quanto ao cumprimento, por parte da empresa, no que tange ao atendimento das demandas sob a
responsabilidade de cada um desses servidores, os quais, por ocasião do envio de faturas para pagamento, atestavam que os
serviços de locação haviam sido efetivamente realizados (peça 177, p. 3).
75. Ele resume o trâmite da seguinte forma:
(...) após a prestação dos serviços a empresa encaminhava as faturas contendo placas de diversos veículos ao responsável
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pelo Polo Base e o mesmo, após atesto, enviava para a sede da Coordenação Regional com vistas ao seu processamento.
Chegando à Seção de Logística, a mesma era atestada pelo Fiscal do contrato, de boa-fé, que, frise-se bem, como já foi dito
anteriormente, jamais se deslocou para fiscalizações "in loco" em face dos riscos de sequestros e apreensões de servidores que
ocorriam na medida em que as populações indígenas assim determinassem. Esses fatos por reiteradas ocorrências, foram muitas
vezes noticiados pelos veículos de comunicação, até a nível nacional.
Importante ressaltar também, que não eram feitas pesquisas em sites do DETRAN com vistas à verificação da regularidade
dos veículos, posto que essa regularidade era de inteira responsabilidade da empresa contratada e sobre a mesma não pairava, à
época, qualquer suspeita de conduta ou práticas irregulares.
De valores inconsistentes atribuídos como débitos solidários
76. O responsável ressalta que há débitos que lhe são atribuídos, dentre os quais os valores foram atestados e pagos após
a saída dele da instituição, ocorrida em 24/5/2006, conforme doc. 2 à peça 177, p. 11.
77. Relata que, como consta do doc. 3 à peça 177, p. 14-15, há um equívoco quanto ao registro de placa evidenciada
como irregularidade bem como o valor informado em relatório de demandas especiais da CGU x demonstrativo de débito
encaminhado pelo TCU (peça 177, p. 5). Além do mais, alega que as faturas eram atestadas pelo nível local, revestindo-se de
um caráter ensejador de regularidade de processo, e, com isso, não havia como adotar conduta diversa posto que a situação, na
percepção do fiscal, mostrava-se perfeitamente regular (peça 177, p. 6).
Do não cabimento de reposição ao erário
78. O responsável entende não lhe ser cabível a imputação de responsabilidade, posto que atuou no cumprimento de
suas atribuições como servidor, sem haver evidências de que tenha agido com a intenção e desejo de locupletar-se ou beneficiar
a outrem causando dano ao erário. Pede, assim, que lhe seja reconhecida a impossibilidade de imputação de débito por falta de
comprovação de qualquer prática irregular no processo, decidindo pela sua exclusão do rol de responsáveis na presente TCE
(peça 177, p. 7).
Análise
79. Como já comentado anteriormente, é forçoso reconhecer determinadas especificidades do comportamento indígena e
seus reflexos no desempenho das atividades quanto à prestação de serviço de utilização de veículos pela Coopersat à Funasa,
porém, não justificam as irregularidades constatadas no presente processo, muito embora tenham sido objeto, inclusive, de
conhecimento e providências por parte de autoridades policiais locais.
80. Conforme informações encaminhadas pela Funasa e tabela de débito elaborada (peças 104 e 107), o responsável foi
identificado como tendo atestado notas fiscais eivadas de irregularidades e atuado como fiscal do contrato, conforme Portaria
283 (peça 4, p. 30). Entende-se passível de responsabilização pelo débito apurado o responsável pela atestação, tendo em vista
que cabe ao mesmo verificar que os serviços foram efetivamente prestados, promovendo a regular liquidação da despesa,
conforme previsto no art. 63 da Lei 4.320/64.
81. Assim, restou configurada a irregularidade de execução contratual em desacordo com as cláusulas pactuadas, com
prejuízo aos cofres da entidade, tendo em vista a locação de veículos incompatíveis com as especificações de tipo e/ou capacidade
de passageiros, o pagamento pela prestação de serviços cujas locações não foram confirmadas pelos proprietários e o pagamento
pela prestação de serviços de locação de veículos sem placas registradas no Detran, tendo sido sua conduta reprovável por ter
atestado as respectivas notas fiscais com infração à regular execução da despesa pública, tendo em vista a ocorrência da etapa
de liquidação em desacordo com os dispositivos legais, conforme previsto no art. 63 da Lei 4.320/64.
82. Quanto aos débitos que estariam lhe sendo atribuídos indevidamente, não assiste razão ao responsável no sentido de
que o documento válido como efetivação de sua requisição ao TRE é a Portaria 1308, de 2/8/2006, publicada no DOU em
7/8/2006, indicando o início de suas atividades laborais naquele órgão. Portanto, a alegação de que, apartir de 24/5/2006, os
documentos teriam sido atestados e pagos após a sua ausência não é válida, sobretudo por constarem, nos respectivos
documentos, sua assinatura com o devido “ateste”. Quanto ao registro da placa, trata-se de aparente equívoco de digitação haja
vista a placa do veículo no BDT constar como KDL 7531. Por fim, quanto à divergência de valor atribuído ao referido veículo,
será feito o ajuste considerando que no Relatório de Demandas Especiais (peça 99, p. 199) consta o valor de R$ 1.323,00 e no
demonstrativo de débito à peça 104, p. 104, consta o valor de R$ 1.335,60.
83. Nesse contexto, entende-se que as alegações de defesa apresentadas pelo responsável não merecem se acatadas por
não terem sido suficientes no sentido de elidir as irregularidades suscitadas e a ele atribuídas. No entanto, ressalta-se que a data
de interrupção do prazo prescricional da pretensão punitiva do TCU é a do ato que ordenou a citação, a audiência ou a oitiva da
parte, não a data da efetivação da comunicação (Acórdão 1638/2017-2ª Câmara, Relator José Mucio). Assim, considerando a
data do último fato gerador do prejuízo gerado como tendo sido em 23/5/2007 e o ato ordenatório de citação ter sido em 26/6/2018
(peça 123), entende-se estar prescrita a pretensão punitiva para fins de aplicação de sanções por parte deste Tribunal.
Alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Henrique Moraes Bogéa (peças 181-183)
84. O representante do responsável inicia seus argumentos no sentido de que a acusação seria contraditória por atribuir
punição a vários servidores da Funasa, tanto por não restar cumprida a função de fiscal de contrato quanto por supostos atestos
de notas fiscais por servidores não designados para tal (peça 181, p. 3).
85. Alega que se trata de pagamentos efetuados no período de 2004 a 2007, há mais de dez anos da citação feita,
prejudicando, assim, o exercício de ampla defesa. Defende que o responsável somente rubricava as notas fiscais e não atestava,
pois não era sua função, tendo efeito apenas de verificação da necessidade dos serviços, ou seja, da viagem ou translado realizado
(peça 181, p. 3).
86. Relata que segundo o inciso II do art. 6º da IN 71/TCU, a ocorrência de mais de onze anos do fato gerador do suposto
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prejuízo não seria motivo para ensejar a instauração de TCE ou adotar medidas de cobrança contra o responsável, ante o prejuízo
da defesa. O representante defende que todas as notas fiscais, rubricadas pelo responsável, referem-se à viagem ou translado
realizado para fins de inspeção dos “Convênios no Projeto Alvorada” e para o exercício da ampla defesa seria crucial o amplo
acesso e juntada aos autos (peça 181, p. 4).
87. Ademais, o representante argumenta que o valor do débito atribuído ao responsável não ultrapassa o valor de R$
40.000,00, o qual não alcança a quantia de R$ 100.000,00 conforme prevê o inciso I do art. 6º e inciso III do art. 7º da IN 71TCU,
dispensando-se a exigência de instauração de TCE (peça 181, p. 4).
88. Alega que o Sr. Henrique Bogea, à época, era chefe do Diesp/Core-MA, Divisão de Engenharia da Funasa, e não
tinha qualquer vínculo com o setor de transportes da Funasa, responsável pelo contrato sob análise. Na verdade, cita que solicitava
ao referido Setor o translado para acompanhamento de obras, apontando especificamente o objeto a ser fiscalizado, com roteiro
específico (local das reformas, local da execução dos convênios, etc.) e rubricava na nota fiscal para verificar de quem foi a
solicitação do serviço (peça 181, p. 6).
Do cerceamento de defesa
89. O representante do responsável defende que, se os autos fossem instruídos em tempo e modo indicados, permitiria
ao requerido a apresentação de documentação hábil a demonstrar o vínculo do serviço do translado prestado com as vistorias ou
inspeções in loco realizadas em obras ou propriedades da União/Funasa, ou em convênios, como no Projeto Alvorada. No caso
das notas rubricadas pelo responsável, os serviços de vistoria in loco foram realizados por meio de transporte fornecido pela
empresa Coopertaxi, sendo os procedimentos acompanhados de roteiro de viagem, com fiscalização das obras a cuidado do
Departamento de Engenharia da Funasa (peça 181, p. 9).
90. Pede primeiramente a extinção da TCE, aplicando o art. 212 do RI/TCU e art. 6º, inciso II e art. 7º, inciso III da IN
71/TCU.
Análise
91. Primeiramente, cabe ressaltar que o responsável não foi surpreendido com a citação recebida em 27/7/2018 (peça
153), levando em conta que, desde 2008, menos de 2 anos dos acontecimentos, considerando o suposto último fato gerador do
prejuízo como sendo 9/5/2007, conforme detalhamento do débito constante do presente TC, o Sr. Henrique teve ciência da
apuração das irregularidades e de suas possíveis consequências e apresentou defesa perante a entidade concedente, conforme
consta do Relatório do PAD à peça 50, p. 38-39. Nesse contexto, não há o que se falar de dispensa de instauração de TCE no
presente processo, invocando o art. 6º, II da IN-TCU 71/2012.
92. Quanto à apreciação de sua defesa, consta do Relatório do PAD que (peça 50, p. 39):
(...)
Primeiramente deve ser esclarecido que cabe ao indiciado trazer aos autos as comprovações que demonstrem que seus
atos não foram irregulares, como já exposto neste relatório.
Em segundo lugar, nenhuma das 18 (dezoito) notas fiscais atestadas pelo indiciado, apresenta BDT´s que possam ser
analisados.
O indiciado em nenhum momento procurou demonstrar efetivamente que os serviços constantes nas notas fiscais por ele
certificados foram executados.
Pelo exposto, não tem como deferir o pedido da defesa, uma vez que está evidente que o indiciado cometeu as
irregularidades constantes no indiciamento
(...)
93. Foi, inclusive, aplicada a pena de suspensão por dez dias do Sr. Henrique Bogea (peça 50, p. 48), com base no
Parecer Técnico 68/2008 da Corregedoria da Funasa, que foi assim concluído (peça 50, p. 45):
No mérito, vê-se que a comissão atribuiu a cada um dos indiciados a responsabilidade pelo atesto em notas fiscais para
pagamento dos serviços de locação de veículos, cuja competência seria do fiscal designado para tal mister, tipificando suas
condutas no art. 116, II e III, da Lei 8.112/90, no entanto, sugeriu isenção de responsabilidade para uns e aplicação da penalidade
de advertência e suspensão para outros. Ora, embora os indiciados, em seus argumentos de defesa, justifiquem que as assinaturas
tinham a finalidade apenas de confirmar a utilização dos veículos, há que se considerar que esta declaração é feita no momento
em que faz uso do veículo e assina o Boletim Diário de Trafego, correspondente a cada viagem realizada. Já o "atesto,
declaração ou certifico" constante das notas fiscais, constitui a afirmação de que todos os serviços foram prestados. Vale
dizer que isso é atribuição exclusiva do fiscal do contrato e não dos usuários dos veículos locados.
94. Como salientado na instrução à peça 69, no item 28, observou-se que as notas fiscais foram atestadas por algumas
pessoas não designadas como fiscais do contrato, entre eles, o Sr. Henrique Bogea, então Chefe da Diesp – Divisão de Engenharia
em Saúde Pública, o Chefe do Sotra – Seção de Transporte, Chefe do Dsei e Chefe da Seção de Administração, em desacordo
com a cláusula 2.7 – Das Obrigações da Funasa, Letra “e”, do Edital do Pregão 35/2001 (peça 2, p. 53) e com o item 4 –
Responsabilidade da Contratante, Anexo I – do Termo de Referência (peça 3, p. 7). Portanto, a fiscalização do contrato não foi
efetuada de acordo com o preconizado no art. 67 da Lei 8.666/93, tendo em vista que a comissão de sindicância não encontrou
nos autos relatórios de acompanhamento do fiscal do contrato acerca da execução do trabalho e dos termos aditivos (peça 8, p.
27).
95. Quanto ao argumento de que valor do débito atribuído ao responsável não ultrapassar o valor de R$ 40.000,00, o
qual não alcança a quantia de R$ 100.000,00 conforme prevê o inciso I do art. 6º e inciso III do art. 7º da IN 71TCU, dispensandose a exigência de instauração de TCE, ressalta-se que tal dispensa se aplicada ao montante do débito do processo, e não ao débito
de cada responsável individualmente, conforme se extrai desta passagem do Despacho do Ministro-Relator Vital do Rêgo (peça
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123):
(...)
Observo, ainda, que a unidade técnica optou por excluir da relação processual os Srs. Zenildo Oliveira dos Santos e
Henrique Moraes Bógea, em razão do débito imputado a esses responsáveis ser inferior ao limite estipulado pelo art. 6º, inciso
I, da Instrução Normativa-TCU 71/2012, de R$ 100.000,00.
Nesse ponto, adoto posicionamento diverso do sugerido pela unidade técnica, pois a exegese correta desse normativo
restringe-se à dispensa de instauração do processo de tomada de contas especial, e não a mera exclusão dos responsáveis sujeitos
ao pagamento de valores inferiores a tal monta.
(...)
96. Posto isso, foi determinado que a unidade técnica procedesse ao levantamento do dano a ser imputado aos responsáveis
Zenildo Oliveira dos Santos e Henrique Moraes Bógea e autorizada, desde então, a realização da citação desses responsáveis.
97. Portanto, restou configurada a irregularidade de execução contratual em desacordo com as cláusulas pactuadas, com
prejuízo aos cofres da entidade, tendo em vista a locação de veículos incompatíveis com as especificações de tipo e/ou capacidade
de passageiros e o pagamento pela prestação de serviços cujas locações não foram confirmadas pelos proprietários, tendo sido
sua conduta reprovável por ter atestado as respectivas notas fiscais com infração à regular execução da despesa pública, tendo
em vista a ocorrência da etapa de liquidação em desacordo com os dispositivos legais, conforme previsto no art. 63 da Lei
4.320/64.
98. Nesse sentido, com base no acima exposto, entende-se que as alegações de defesa apresentadas pelo responsável não
merecem se acatadas por não terem sido suficientes no sentido de elidir as irregularidades suscitadas e a ele atribuídas. No
entanto, ressalta-se que a data de interrupção do prazo prescricional da pretensão punitiva do TCU é a do ato que ordenou a
citação, a audiência ou a oitiva da parte, não a data da efetivação da comunicação (Acórdão 1.638/2017-2ª Câmara, Relator José
Mucio). Assim, considerando a data do último fato gerador do prejuízo gerado como tendo sido em 23/5/2007 e o ato ordenatório
de citação ter sido em 26/6/2018 (peça 123), entende-se estar prescrita a pretensão punitiva para fins de aplicação de sanções por
parte deste Tribunal.
Análise quanto aos responsáveis revéis
99. Como já abordado na instrução à peça 120, a responsabilização dos Srs. Zenildo Oliveira dos Santos e Marconi José
Carvalho Ramos justifica-se pelo fato de terem sido os ordenadores de despesas à época dos fatos, uma vez que lhes cabia zelar
pela boa e regular aplicação dos recursos públicos que lhe foram confiados, por força do disposto no art. 70, parágrafo único, da
CF, art. 93 do Decret-Lei 200/1967 e art. 66 do Decreto 93.872/1986. Assim, foram apuradas evidências de suas
responsabilidades no presente processo e, quando de suas citações, tiveram a oportunidade de apresentar suas alegações de defesa
perante este TCU, optando por não fazê-lo.
100. Portanto, o Sr. Marconi Ramos torna-se responsável pelas seguintes irregularidades: Execução contratual em
desacordo com as cláusulas pactuadas, com prejuízo aos cofres da entidade, tendo em vista a locação de veículos incompatíveis
com as especificações de tipo e/ou capacidade de passageiros; Execução contratual em desacordo com as cláusulas pactuadas,
com prejuízo aos cofres da entidade, tendo em vista o pagamento pela prestação de serviços cujas locações não foram
confirmadas pelos proprietários e Execução contratual em desacordo com as cláusulas pactuadas, com prejuízo aos cofres da
entidade, tendo em vista o pagamento pela prestação de serviços de locação de veículos sem placas registradas no Detran.
101. Quanto ao Sr. Zenildo Santos, sua responsabilidade refere-se à execução contratual em desacordo com as cláusulas
pactuadas, com prejuízo aos cofres da entidade, tendo em vista o pagamento pela prestação de serviços de locação de veículos
sem placas registradas no Detran, em solidariedade ao Sr. Marconi Ramos. Muito embora tenha sido proposta sua exclusão na
instrução à peça 120, por meio do Despacho do Ministro-Relator Vital do Rêgo, foi abordado que a proposta se restringe à
dispensa de instauração do processo de TCE e não à mera exclusão dos responsáveis sujeitos ao pagamento de valores inferiores
ao patamar estabelecido na IN-TCU 71/2012 (peça 123).
102. Nos processos do TCU, a revelia não leva à presunção de que seriam verdadeiras todas as imputações levantadas
contra os responsáveis, diferentemente do que ocorre no processo civil, em que a revelia do réu opera a presunção da verdade
dos fatos narrados pelo autor. Dessa forma, a avaliação da responsabilidade do agente não pode prescindir da prova existente no
processo ou para ele carreada.
103. Ao não apresentar sua defesa, os responsáveis deixaram de produzir prova da regular aplicação dos recursos sob
suas responsabilidades, em afronta às normas que impõem aos gestores públicos a obrigação legal de, sempre que demandados
pelos órgãos de controle, apresentar os documentos que demonstrem a correta utilização das verbas públicas, a exemplo do
contido no art. 93 do Decreto-Lei 200/67: “Quem quer que utilize dinheiros públicos terá de justificar seu bom e regular emprego
na conformidade das leis, regulamentos e normas emanadas das autoridades administrativas competentes.”
104. Mesmo as alegações de defesa não sendo apresentadas, considerando o princípio da verdade real que rege esta Corte,
procurou-se buscar, em manifestações dos responsáveis na fase interna desta Tomada de Contas Especial, se havia algum
argumento que pudesse ser aproveitado a seu favor. No entanto, os elementos constantes da fase interna não lograram afastar as
irregularidades a eles atribuídas, haja vista a demonstração de seu envolvimento nas irregularidades conforme consta do Relatório
de TCE (peça 22, p. 16-27).
105. Salienta-se que a data de interrupção do prazo prescricional da pretensão punitiva do TCU é a do ato que ordenou a
citação, a audiência ou a oitiva da parte, não a data da efetivação da comunicação (Acórdão 1638/2017-2ª Câmara, Relator José
Mucio). Assim, considerando a data do último fato gerador do prejuízo gerado como tendo sido em 23/5/2007 para o Sr. Marconi
Ramos e 1/3/2006 para o Sr. Zenildo Santos e o ato ordenatório de citação ter sido em 26/6/2018 (peça 123), entende-se estar
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prescrita a pretensão punitiva para fins de aplicação de sanções por parte deste Tribunal.
CONCLUSÃO
106. Como já comentado no decorrer da presente instrução, as respostas foram apresentadas pela Cooperativa Rádio Taxi
de Autos Serv. e Turismo, José João Matos, Henrique Moraes Bogea e Consuelo Cozac. Os Srs. Zenildo Santos e Marconi
Ramos não apresentaram alegações de defesa,devendo ser considerados revéis para todos os efeitos processuais.
107. Os responsáveis que apresentaram suas alegações de defesa tiveram suas respostas analisadas, cujas conclusões
encontram-se evidenciadas nos respectivos subitens, entendendo-se que as argumentações de defesa apresentadas não merecem
ser acatadas por não terem sido suficientes no sentido de elidir as irregularidades suscitadas e a eles atribuídas.
108. Ademais, não se vislumbra a existência de boa-fé ou excludentes de responsabilidades na conduta dos responsáveis.
Portanto, propõe-se que sejam julgadas irregulares as suas contas, bem como sejam condenados em débito. Quanto à aplicação
de sanção, entende-se estar a mesma prescrita conforme já explanado nos itens respectivos ao longo da presente instrução.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
109. Diante do exposto, submetem-se os presentes autos à consideração superior, propondo-se:
a) considerar revéis, para todos os efeitos, o Sr. Marconi José Carvalho Ramos, CPF 249.410.693-15 e o Sr. Zenildo
Oliveira dos Santos, CPF 125.828.673-49, dando-se prosseguimento ao processo, com fundamento no art. 12, § 3º da Lei
8.443/1992;
b) não acatar as alegações de defesa apresentadas pela Cooperativa Radio Taxi de Autos e Serviços e Turismo LTDA,
CNPJ 01.051.967/0001-01, pelo Sr. José João Matos, CPF 064.601.003-49, pelo Sr. Henrique Moraes Bogea, CPF 534.309.30782 e pela Sra. Consuelo Cozac, CPF 143.775.861-49, por não terem sido suficientes para elidir as irregularidades constatadas;
c) julgar irregulares, nos termos dos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea “c”, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23,
inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1º, inciso I, 209, III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, as contas do Sr. José
João Matos, CPF 064.601.003-49, do Sr. Henrique Moraes Bogea, CPF 534.309.307-82, da Sra. Consuelo Cozac,
CPF 143.775.861-49, do Sr. Marconi José Carvalho Ramos, CPF 249.410.693-15, do Sr. Zenildo Oliveira dos Santos, CPF
125.828.673-49 e da Cooperativa Radio Taxi de Autos e Serviços e Turismo LTDA, CNPJ 01.051.967/0001-01, condenandoos, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora,
calculados a partir das datas discriminadas até a efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que
comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, nos termos do
art. 23, inciso III, alínea “a”, da citada Lei c/c o art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno, abatendo-se, na
oportunidade, quantia(s) eventualmente ressarcida(s):
c.1) Irregularidade I: Execução contratual em desacordo com as cláusulas pactuadas, com prejuízo aos cofres da
entidade, tendo em vista a locação de veículos incompatíveis com as especificações de tipo e/ou capacidade de passageiros.
Consuelo Cozac, Marconi José Carvalho Ramos e Coopersat

Valor
Original (R$)

Data
Ocorrência

da

Valor
Original (R$)

1.787,80

1/8/2006

472,56

1.509,20

1/8/2006

2.310,00

171,84

1/8/2006

343,68

85,92

1/8/2006

611,80

1.470,00

3/8/2006

85,92

171,84

3/8/2006

3.560,20

1.300,60

18/9/2006

515,52

85,92

18/9/2006

6.266,40

12.926,20

1/12/2006

859,20

Data
da
Ocorrência
28/12/
2006
30/11/
2006
30/11/
2006
12/3/2
007
12/3/2
007
23/5/2
007
23/5/2
007
26/2/2
007
26/2/2
007
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1.031,04

1/12/2006

16.795,80

6/3/20
07

17.284,40

4/12/2006

2.663,52

6/3/20
07

2.577,60

4/12/2006

5.020,40

2.352,00

4/12/2006

7.644,00

6/3/20
07
6/3/20
07

429,60

4/12/2006

2.577,60

5.924,80

28/12/2006

1.374,72

6/3/20
07
6/3/20
07

1.116,96

28/12/2006

6.864,20

4/12/2
006

José João Matos, Marconi José Carvalho Ramos e Coopersat

Valor
Original (R$)
15.232,00

Data
da
Ocorrência
1/3/2006

Valor
Original (R$)
1.116,96

1.116,96

1/3/2006

10.747,80

3.238,20

7/4/2006

1.546,56

16.850,40

7/4/2006

2.632,00

1.031,04

7/4/2006

429,60

343,68

7/4/2006

6.804,00

Data da
Ocorrência
5/7/200
6
15/5/20
06
15/5/20
06
29/5/20
06
29/5/20
06
5/7/200
6

Henrique Moraes Bogéa, Marconi José Carvalho Ramos e Coopersat

Valor
Original (R$)

Data
Ocorrência

da

Valor
Original (R$)

4.477,20

6/12/2006

1.857,80

1.074,00

6/12/2006

386,64

1.544,20

18/5/2006

574,00

472,56

18/5/2006

85,92

Data
da
Ocorrência
1/8/20
06
1/8/20
06
9/5/20
07
9/5/20
07

c.2) Irregularidade II: Execução contratual em desacordo com as cláusulas pactuadas, com prejuízo aos cofres da
entidade, tendo em vista o pagamento pela prestação de serviços cujas locações não foram confirmadas pelos proprietários.
Consuelo Cozac, Marconi José Carvalho Ramos e Coopersat

Valor
Original (R$)

Data
Ocorrência

da

Valor
Original (R$)

Data
da
Ocorrência
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1.419,60

5/7/2006

7.971,60

28/12/
2006

6.400,80

5/7/2006

2.577,60

28/12/
2006

11.897,20

5/7/2006

18.250,40

128,88

5/7/2006

2.148,00

28/12/
2006
28/12/
2006

1.632,48

5/7/2006

11.474,40

2.685,20

1/8/2006

8.288,00

30/11/
2006
30/11/
2006

3.834,60

1/8/2006

2.663,52

30/11/
2006

2.832,20

1/8/2006

773,28

30/11/
2006

1.074,00

1/8/2006

2.620,56

30/11/
2006

601,44

1/8/2006

10.572,80

6/3/20
07

300,72

1/8/2006

1.960,00

12/3/2
007

645,40

2/8/2006

343,68

12/3/2
007

171,84

2/8/2006

13.573,00

23/5/2
007

8.632,40

3/8/2006

3.522,72

12.416,60

3/8/2006

14.583,80

23/5/2
007
23/5/2
007

2.534,64

3/8/2006

6.995,80

12.163,20

18/9/2006

8.542,80

26/2/2
007
6/3/20
07

939,40

18/9/2006

1.351,00

6/3/20
07

3.693,20

18/9/2006

1.718,40

6/3/20
07

2.663,52

18/9/2006

171,84

6/3/20
07

85,92

18/9/2006

9.408,00

6/3/20
07

515,52

18/9/2006

12.111,40

6/3/20
07

11.023,60

1/12/2006

2.577,60

6/3/20
07
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6.290,20

1/12/2006

5.094,60

6/3/20
07

2.577,60

1/12/2006

687,36

6/3/20
07

1.589,52

1/12/2006

5.020,40

4.901,40

4/12/2006

2.577,60

6/3/20
07
6/3/20
07

13.116,60

4/12/2006

15.037,40

773,28

4/12/2006

3.264,96

12/3/2
007
12/3/2
007

6.960,80

28/12/2006

12.439,00

23/5/2
007

859,20

28/12/2006

2.405,76

23/5/2
007

5.052,60

30/11/2006

José João Matos, Marconi José Carvalho Ramos e Coopersat

Valor
Original (R$)

Data
Ocorrência

da

Valor
Original (R$)

7.414,40

12/4/2006

3.056,20

2.983,40

12/4/2006

13.129,20

429,60

12/4/2006

171,84

515,52

12/4/2006

2.491,68

10.292,80

5/7/2006

23.538,20

9.667,00

5/7/2006

11.688,60

2.105,04

5/7/2006

1.460,64

2.405,76

5/7/2006

2.048,20

8.761,20

7/4/2006

2.279,20

3.442,60

13/4/2006

472,56

5.201,00

13/4/2006

386,64

12.252,80

13/4/2006

12.490,80

343,68

13/4/2006

773,28

Data
da
Ocorrência
15/5/2
006
15/5/2
006
15/5/2
006
15/5/2
006
29/5/2
006
29/5/2
006
29/5/2
006
19/6/2
006
19/6/2
006
19/6/2
006
19/6/2
006
5/7/20
06
5/7/20
06
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1.245,84

13/4/2006

3.809,40

1/6/20
06

Henrique Moraes Bogéa, Marconi José Carvalho Ramos e Coopersat

Valor
Original (R$)

Data
Ocorrência

da

Valor
Original (R$)

82,60

25/8/2006

214,80

1.463,00

25/8/2006

214,80

876,40

25/8/2006

3.389,40

85,92

25/8/2006

386,64

Data
da
Ocorrência
25/8/2
006
25/8/2
006
6/12/2
006
6/12/2
006

c.3) Irregularidade III: Execução contratual em desacordo com as cláusulas pactuadas, com prejuízo aos cofres da
entidade, tendo em vista o pagamento pela prestação de serviços de locação de veículos sem placas registradas no Detran.
José João Matos, Marconi José Carvalho Ramos e Coopersat

Valor
Original (R$)

Data
Ocorrência

da

Valor
Original (R$)

128,88

22/2/2006

6.759,20

128,88

22/2/2006

687,36

Data
da
Ocorrência
1/3/2
006
1/3/2
006

José João Matos, Zenildo Oliveira dos Santos e Coopersat

Valor
Original (R$)
1.323,00

Data
Ocorrência

da

27/1/2006

Valor
Original (R$)
1.167,60

Data
da
Ocorrência
27/1/
2006

e) autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não
atendidas as notificações;
f) autorizar, desde logo, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU,
caso seja do interesse dos responsáveis, o parcelamento da(s) dívida(s) em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada uma, os encargos
legais devidos, sem prejuízo de alertá-lo de que, caso opte por essa forma de pagamento, a falta de comprovação do recolhimento
de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, e 59, da Lei
8.443/1992 c/c o art. 217, § 2º, do Regimento Interno do TCU;
g) encaminhar cópia da deliberação que vier a ser proferida à Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde
no Maranhão (Suest/MA) para conhecimento e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos
termos do § 3º do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7º do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que
entender cabíveis, informando-lhe que o inteiro teor da deliberação pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.
É o relatório.

VOTO
Os presentes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) foram instaurados pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa),
em decorrência de irregularidades praticadas por servidores no âmbito da Superintendência Estadual da Funasa no Maranhão,
relacionadas a pagamentos efetuados no período de 2004 a 2007, referentes à execução do Contrato 16/2002.
2. Referido contrato, firmado entre a Funasa e a Coopersat – Cooperativa Rádio Táxi de Autosserviços e Turismo Ltda.
para atender a Divisão de Engenharia em Saúde Pública (Diesp) no acompanhamento dos convênios do Projeto Alvorada, tinha
por objeto a prestação de serviços de transporte de pessoas e cargas leves categoria II – veículo caminhonete cabine dupla e valor
estimado em R$ 99.000,00, sendo R$ 0,99 por quilômetro rodado.
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3. O contrato vigorou de 2002 a 2006, após sucessivas prorrogações (peça 3, p. 42-43, 50-51, peça 4, p. 7-8, 15-16 e 2122)
4. Os débitos apontados nos autos dizem respeito às seguintes irregularidades: (i) locação de veículos incompatíveis com
as especificações de tipo e/ou capacidade de passageiros (peça 104, p. 12-15); (ii) pagamento pela prestação de serviços cujas
locações não foram confirmadas pelos proprietários (peça 104, p. 6-11); (iii) pagamento pela prestação de serviços de locação
de veículos sem placas registradas no Detran (peça 104, p. 16).
5. Foram chamados a responder pelos débitos apurados, além da empresa prestadora do serviço, os ex-Coordenadores
Regionais da Funasa no Maranhão, no período respectivo, Srs. Marconi José Carvalho Ramos e Zenildo Oliveira dos Santos, e
os agentes responsáveis pelas atestações das notas fiscais relacionadas aos serviços questionados, Srs. Consuelo Cozac, Henrique
Moraes Bogéa e José João Matos.
6. Instados a se pronunciarem nos autos, os responsáveis apresentaram suas respectivas alegações de defesa (peças 177,
181-183, 188 e 198), à exceção dos Srs. Zenildo Oliveira dos Santos e Marconi José Carvalho Ramos que não apresentaram suas
respostas, ainda que esse último tenha obtido cópia, vista dos autos e prorrogação de prazo (peças 197, 202 e 203), deixando
correr in albis o prazo que lhes foi concedido, motivo pelo qual devem ser considerados revéis, nos termos do art. 12, §3º, da
Lei 8.443/1992.
7. A unidade técnica, após análise das defesas apresentadas, opinou pela irregularidade das contas dos responsáveis, suas
condenações em débito, sem a aplicação de multa, haja vista a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal.
8. O Parquet de contas concordou com a proposta de encaminhamento sugerida pela unidade técnica.
9. Feito esse histórico, passo a analisar o mérito deste processo.
10. De início, aplico aos Srs. Zenildo Oliveira dos Santos e Marconi José Carvalho Ramos os efeitos da revelia previstos
no art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992.
11. No mérito, acompanho as conclusões da unidade técnica, cuja análise incorporo, desde já, às minhas razões de decidir,
e rejeito as alegações de defesa apresentadas, sem prejuízo das observações a seguir.
12. Deixo de acatar as preliminares suscitadas pela Cooperativa contratada para a execução dos serviços. De fato, não
pode ser aceita a alegação de prejuízo à defesa a justificar o encerramento prematuro deste processo, haja vista que a empresa
vem, desde janeiro de 2008, se defendendo das irregularidades tratadas nestes autos e apuradas ainda no âmbito do concedente
(peças 26, p. 9 e 27 p. 31).
13. No mesmo sentido, não merecem acolhidas similares alegações do Sr. Henrique Moraes Bogéa, que igualmente vem
respondendo sobre as questões suscitadas nestes autos desde 2008, em apuração levada a efeito pelo órgão concedente.
14. Ainda que caracterizada a prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal, ante o transcurso de mais de dez anos
entre a data do último fato gerador do prejuízo apurado (23/5/2007) e a data do ato que ordenou a citação neste Tribunal
(26/6/2018, peça 123), tal constatação não implica o afastamento do débito, porquanto as ações de ressarcimento movidas pelo
Estado contra os agentes causadores de danos ao erário são imprescritíveis, nos termos do art. 37, § 5º, da Constituição Federal
e da Súmula TCU 282.
15. Não há como ser caracterizada a alegada prescrição intercorrente prevista no art. 1º, § 1º, da Lei 9.873/99. Conforme
consta da jurisprudência dominante deste Tribunal, os processos de controle externo não se sujeitam a tal prescrição, uma vez
que a atividade de controle exercida pelo TCU não se enquadra como exercício do poder de polícia do Estado
(Acórdãos 1.469/2019-TCU-Plenário, Relator Min. Aroldo Cedraz, 851/2017-TCU-Plenário, do mesmo relator, 12.475/2016TCU-2ª Câmara, Relator Min. Substituto Marcos Bemquerer, 5.533/2014-TCU-2ª Câmara, Relator Min. José Jorge).
16. No mérito, observo que na apuração do débito constante destes autos levou-se em consideração tão somente as
irregularidades objetivamente apuradas, inobstante tenham sido identificadas outras irregularidades, como desvio de objeto na
execução do contrato, que atendeu a outros setores da Funasa, como o Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei) e a Divisão de
Administração (Diadm), falta de economicidade da contratação em exame, dada a quantidade excessiva de solicitações de
veículos, e dificuldade de controle de sua execução.
17. Isso porque a Auditoria Interna da Funasa, no Parecer 12/2017/COGED/AUDIT (peça 95), justificou a
impossibilidade de apurar todas as desconformidades e irregularidades identificadas na contratação, haja vista a ausência de
fiscalização, por sua Superintendência Regional, da execução do contrato.
18. Aquela Auditoria deparou-se com mais de 10.000 Boletins Diários de Tráfego - BDTs durante o período da vigência
contratual, sem que fosse possível atinar, passados mais de dez anos da execução da avença, quais deles condiziam efetivamente
com o serviço prestado, visto que todos estavam assinados e rubricados e as notas fiscais de pagamento devidamente atestadas,
o que somente teria sido possível se tal atividade de fiscalização tivesse ocorrido durante a vigência do contrato (peça 95, p. 4).
19. Além disso, foram consideradas as especificidades do comportamento indígena e seus reflexos no desempenho das
atividades relacionadas à prestação de serviço de utilização de veículos pela Coopersat à Funasa.
20. Assim, diante tal dificuldade, o débito ora apurado diz respeito, tão somente, às irregularidades identificadas em
levantamentos feitos pela Auditoria Interna da Funasa, tais como: relação dos veículos locados por mês (peça 100, p. 67), dados
referentes aos veículos locados, contendo dados como CPF/CNPJ, placa, ano, modelo, especificação diversa da prevista no
contrato (moto, veículo de passeio), cidade da placa, proprietário, endereço e telefone (peça 100, p. 68-70), veículos com tempo
de uso superior a quatro anos (peça 100, p. 73-74), veículos que não atenderam às especificações de tipo ou capacidade de
passageiro (peça 100, p. 75-76), veículos com licenciamento de fora do Estado do Maranhão (peça 100, p. 77-78), dentre outros.
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21. Com isso, o rol de responsáveis originalmente apontado pela Funasa foi sensivelmente reduzido para abarcar somente
os servidores que contribuíram para o débito em questão, motivo pelo qual entendo devam ser excluídos da presente relação
processual os demais responsáveis.
22. Consta também no Relatório de Demandas Especiais (peça 99, p. -208) valores pagos à Coopersat por locações de
veículos de terceiros, cuja utilização no respectivo serviço não foi confirmada por seus proprietários.
23. A empresa contratada não conseguiu refutar ou mesmo explicar as irregularidades apontadas nestes autos, motivo
pelo qual não há como acatar suas alegações de defesa.
24. Quanto aos gestores arrolados nos autos, os mesmos foram identificados como signatários de atestações em notas
fiscais eivadas de irregularidades.
25. O Relatório do PAD (peça 50, p. 36) apontou que a servidora Consuelo Cozac atestou 93 notas fiscais, praticamente
metade das notas fiscais certificadas por servidores sem a devida atribuição de fiscal, dentre as quais 79 sequer possuíam
comprovação da efetiva execução dos serviços nela constantes. Por seus atos foi à mesma aplicada, no âmbito administrativo, a
pena de suspensão por 30 dias (peça 50, p. 48).
26. O Sr. José João Matos também atestou notas fiscais eivadas de irregularidades e atuou como fiscal do contrato,
conforme Portaria 283 (peça 4, p. 30). Sua responsabilização decorre do atesto conferido aos documentos impugnados. Ao
incumbir-se do encargo de fiscal de contrato, assumiu a responsabilidade em assegurar a sua regular execução e somente ratificar
as cobranças da contratadas quando de acordo com os termos do contrato, o que não ocorreu no caso concreto.
27. Não pode ser acatada a alegação do responsável de que a atestação se deu de boa-fé já que lhe era impossível fiscalizar
in loco a prestação dos serviços. O atesto, como parte da liquidação da despesa, é etapa cuja regularidade, se não comprovada,
impõe a responsabilização do agente que dela participou.
28. Conforme consignado no Relatório do PAD instaurado na Funasa (peça 50, p. 39), nenhuma das dezoito notas fiscais
atestadas pelo Sr. Henrique Moraes Bogéa apresentam BDT’s que possam ser analisadas, não tendo o responsável logrado
demonstrar efetivamente a execução dos serviços correspondentes.
29. O responsável afirma que não atestou formalmente as notas fiscais inquinadas de irregularidade. Os documentos
constantes dos autos, entretanto, dão conta de outra realidade. Ao subscrever a declaração, nos referidos documentos, da efetiva
prestação dos serviços, trouxe para si a responsabilidade sobre a veracidade de tal informação, eis que utilizada, na liquidação
da respectiva despesa, como justificativa para os correspondentes pagamentos.
30. Segundo o art. 63 da Lei 4.320/1964, a liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor,
tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. Sua finalidade é apurar a origem e o objeto do que
se deve pagar, a importância devida e a titularidade do crédito, com o objetivo de extinguir a obrigação. Constituem base da
liquidação, além do contrato e da nota de empenho, os comprovantes de entrega do material ou da prestação do serviço.
31. Dessa forma, o responsável, ao declarar a efetiva prestação dos serviços, contribuiu para o pagamento indevido das
parcelas ora questionadas, justificando, assim, sua responsabilização nestes autos.
32. Com relação à responsabilidade dos Srs. Zenildo Oliveira dos Santos e Marconi José Carvalho Ramos, na qualidade
de ex-Coordenadores Regionais da Funasa no Maranhão, entendo que o assunto mereça um exame mais detido.
33. O Sr. Zenildo Oliveira dos Santos foi citado para responder pela seguinte conduta: “ordenar despesas com prestação
de serviços de locação de veículos sem placas registradas no Detran, não comprovando a boa e regular gestão dos recursos
aplicados na execução do Contrato 16/2002, de 19/4/2002”, conforme Ofício 2076/2018-TCU/Secex-MA, acostado aos autos à
peça 141.
34. A notificação do Sr. Marconi José Carvalho Ramos, por sua vez, englobou todas as condutas tratadas nestes autos, a
saber: locação de veículos incompatíveis com as especificações de tipo e/ou de capacidade de passageiros, pagamentos pela
prestação de serviços cujas locações não foram confirmadas pelos proprietários ou de veículos sem placas registradas no Detran
(peça 145).
35. Ainda que concorde com a unidade técnica de que como ordenadores de despesa deveriam os referidos responsáveis
serem responsabilizados pela regular aplicação dos recursos que lhe foram confiados, entendo não ser razoável esperar que a
supervisão exercida pelos gestores nas áreas técnicas sob seu comando fosse tão minudente que alcançasse eventuais falhas em
lançamentos diários da utilização de veículos, atividade de natureza francamente operacional.
36. Conforme evidenciado nos autos, a rotina de liquidação pertinente foi devidamente observada, já que todos os BDTs
estavam assinados e rubricados e as notas fiscais de pagamento devidamente atestadas, fazendo transparecer ao dirigente máximo
da entidade a lisura dos procedimentos adotados, o que não se confirmou posteriormente.
37. Lembro que o problema maior apontado nos autos, relacionado ao desvio do objeto do contrato, o que poderia levar
à responsabilização pretendida pela unidade técnica, não foi confirmada, dado o longo tempo decorrido desde a execução da
avença.
38. Assim, entendo que devam ser afastadas as responsabilidades dos Srs. Zenildo Oliveira dos Santos e Marconi José
Carvalho Ramos, pelas irregularidades tratadas nestes autos.
39. Quanto aos demais responsáveis, nenhum deles logrou trazer os autos argumentos ou provas que afastassem as
irregularidades a eles atribuídas. Assim, entendo justificada a proposta da unidade técnica de irregularidade de suas contas e
condenação no débito apurado.
Dessa forma, VOTO para que seja acolhida a minuta de acórdão que trago à consideração deste colegiado.
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ACÓRDÃO Nº 490/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo TC 007.035/2010-1.
1.1. Apensos: 028.239/2010-5; 011.099/2007-9; 012.158/2012-7.
2. Grupo II – Classe de Assunto: II – Tomada de Contas Especial.
3. Responsáveis: Adeval Barbosa Avelar (055.992.103-91); Alderi Araujo da Silva (237.981.903-30); Arnaldo Simões
Filho (075.232.383-00); Consuelo Cozac (143.775.861-49); Coopersat - Coop. Radio Taxi de Autos Serv. e Turismo
(01.059.967/0001-01); Henrique Moraes Bogea (534.309.307-82); Isis Maria Miranda Vidal Silva (854.823.743-00); Isídia Dodo
Silva (064.496.203-82); Jezildes Melo de Sousa (270.161.293-49); Jose Joao Matos (064.601.003-49); José Alves Monteiro
Filho (064.839.763-72); José Mario Alencar Santos (038.018.883-04); Luiz Antônio de Lima (316.721.591-72); Marconi José
Carvalho Ramos (249.410.693-15); Maria das Graças Pinho Coimbra (196.982.403-49); Maria das Neves Gerônimo da Silva
Quinzeiro (215.235.413-34); Neusa Silva Santos (225.922.293-53); Raimundo Nonato Alves Albuquerque Filho (222.065.66249); Raimundo Rodrigues dos Santos Filho (055.540.473-00); Salomite Miranda de Oliveira (570.481.343-72); Zenildo Oliveira
dos Santos (125.828.673-49).
4. Entidade: Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Maranhão.
5. Relator: Ministro Vital do Rêgo.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE).
8. Representação legal: Fabiano Zanella Duarte (OAB/MA 17.253), Thyanne Araújo Freitas Ribeiro (OAB/MA 8.547),
Gislene Rodrigues de Macedo (OAB/DF 32.527), José Carlos de Matos (OAB/DF 10.446)
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurados pela Fundação Nacional de Saúde
(Funasa), em decorrência de irregularidades praticadas por servidores no âmbito da Superintendência Estadual da Funasa no
Maranhão, relacionadas a pagamentos efetuados no período de 2004 a 2007, referentes à execução do Contrato 16/2002;
ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, diante das razões expostas
pelo relator, em:
9.1. excluir da relação processual os Srs. Adeval Barbosa Avelar (055.992.103-91); Alderi Araujo da Silva
(237.981.903-30); Arnaldo Simões Filho (075.232.383-00); Isis Maria Miranda Vidal Silva (854.823.743-00); Isídia Dodo Silva
(064.496.203-82); Jezildes Melo de Sousa (270.161.293-49); José Alves Monteiro Filho (064.839.763-72); José Mario Alencar
Santos (038.018.883-04); Luiz Antônio de Lima (316.721.591-72); Maria das Graças Pinho Coimbra (196.982.403-49); Maria
das Neves Gerônimo da Silva Quinzeiro (215.235.413-34); Neusa Silva Santos (225.922.293-53); Raimundo Nonato Alves
Albuquerque Filho (222.065.662-49); Raimundo Rodrigues dos Santos Filho (055.540.473-00); Salomite Miranda de Oliveira
(570.481.343-72);
9.2. julgar regulares as contas dos Srs. Marconi José Carvalho Ramos (249.410.693-15) e Zenildo Oliveira dos Santos
(125.828.673-49), nos termos dos artigos 16, inciso I, 17, e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 207 e 214, inciso I, do
Regimento Interno do TCU, dando-lhes quitação plena;
9.3. julgar irregulares as contas do Srs. José João Matos (064.601.003-49), Henrique Moraes Bogea (534.309.307-82),
Consuelo Cozac (143.775.861-49) e da Cooperativa Radio Taxi de Autos e Serviços e Turismo Ltda. (01.059.967/0001-01), com
fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso I, e 209, incisos II e
III, do Regimento Interno do TCU;
9.4. condenar, solidariamente, os responsáveis acima mencionados, com fundamento no art. 19, caput, da Lei 8.443/1992,
c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das quantias abaixo relacionadas, com a fixação do prazo de 15
(quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea “a”, da Lei 8.443/1992,
c/c o art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional de Saúde,
atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento,
na forma prevista na legislação em vigor:
9.4.1. Consuelo Cozac e Coopersat:
Valor Original
Data
da
Valor Original
Data
da
(R$)
Ocorrência
(R$)
Ocorrência
1.787,80
1/8/2006
472,56
28/12/2006
1.509,20
1/8/2006
2.310,00
30/11/2006
171,84
1/8/2006
343,68
30/11/2006
85,92
1/8/2006
611,80
12/3/2007
1.470,00
3/8/2006
85,92
12/3/2007
171,84
3/8/2006
3.560,20
23/5/2007
1.300,60
18/9/2006
515,52
23/5/2007
85,92
18/9/2006
6.266,40
26/2/2007
12.926,20
1/12/2006
859,20
26/2/2007
1.031,04
1/12/2006
16.795,80
6/3/2007
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17.284,40
2.577,60
2.352,00
429,60
5.924,80
1.116,96

4/12/2006
4/12/2006
4/12/2006
4/12/2006
28/12/2006
28/12/2006

9.4.2. José João Matos e Coopersat:
Valor Original
Data
(R$)
Ocorrência
15.232,00
1/3/2006
1.116,96
1/3/2006
3.238,20
7/4/2006
16.850,40
7/4/2006
1.031,04
7/4/2006
343,68
7/4/2006

2.663,52
5.020,40
7.644,00
2.577,60
1.374,72
6.864,20

da

9.4.3. Henrique Moraes Bogéa e Coopersat:
Valor Original
Data
da
(R$)
Ocorrência
4.477,20
6/12/2006
1.074,00
6/12/2006
1.544,20
18/5/2006
472,56
18/5/2006
9.4.4. Consuelo Cozac e Coopersat:
Valor Original
Data
da
(R$)
Ocorrência
1.419,60
5/7/2006
6.400,80
5/7/2006
11.897,20
5/7/2006
128,88
5/7/2006
1.632,48
5/7/2006
2.685,20
1/8/2006
3.834,60
1/8/2006
2.832,20
1/8/2006
1.074,00
1/8/2006
601,44
1/8/2006
300,72
1/8/2006
645,40
2/8/2006
171,84
2/8/2006
8.632,40
3/8/2006
12.416,60
3/8/2006
2.534,64
3/8/2006
12.163,20
18/9/2006
939,40
18/9/2006
3.693,20
18/9/2006
2.663,52
18/9/2006
85,92
18/9/2006
515,52
18/9/2006
11.023,60
1/12/2006
6.290,20
1/12/2006
2.577,60
1/12/2006
1.589,52
1/12/2006
4.901,40
4/12/2006
13.116,60
4/12/2006

Valor Original
(R$)
1.116,96
10.747,80
1.546,56
2.632,00
429,60
6.804,00

Valor Original
(R$)
1.857,80
386,64
574,00
85,92

Valor Original
(R$)
7.971,60
2.577,60
18.250,40
2.148,00
11.474,40
8.288,00
2.663,52
773,28
2.620,56
10.572,80
1.960,00
343,68
13.573,00
3.522,72
14.583,80
6.995,80
8.542,80
1.351,00
1.718,40
171,84
9.408,00
12.111,40
2.577,60
5.094,60
687,36
5.020,40
2.577,60
15.037,40

6/3/2007
6/3/2007
6/3/2007
6/3/2007
6/3/2007
4/12/2006

Data
da
Ocorrência
5/7/2006
15/5/2006
15/5/2006
29/5/2006
29/5/2006
5/7/2006

Data
da
Ocorrência
1/8/2006
1/8/2006
9/5/2007
9/5/2007

Data
da
Ocorrência
28/12/2006
28/12/2006
28/12/2006
28/12/2006
30/11/2006
30/11/2006
30/11/2006
30/11/2006
30/11/2006
6/3/2007
12/3/2007
12/3/2007
23/5/2007
23/5/2007
23/5/2007
26/2/2007
6/3/2007
6/3/2007
6/3/2007
6/3/2007
6/3/2007
6/3/2007
6/3/2007
6/3/2007
6/3/2007
6/3/2007
6/3/2007
12/3/2007
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773,28
6.960,80
859,20
5.052,60

4/12/2006
28/12/2006
28/12/2006
30/11/2006

9.4.5. José João Matos e Coopersat:
Valor Original
Data
da
(R$)
Ocorrência
7.414,40
12/4/2006
2.983,40
12/4/2006
429,60
12/4/2006
515,52
12/4/2006
10.292,80
5/7/2006
9.667,00
5/7/2006
2.105,04
5/7/2006
2.405,76
5/7/2006
8.761,20
7/4/2006
3.442,60
13/4/2006
5.201,00
13/4/2006
12.252,80
13/4/2006
343,68
13/4/2006
1.245,84
13/4/2006
9.4.6. Henrique Moraes Bogéa e Coopersat:
Valor Original
Data
da
(R$)
Ocorrência
82,60
25/8/2006
1.463,00
25/8/2006
876,40
25/8/2006
85,92
25/8/2006
9.4.7. José João Matos e Coopersat
Valor Original
Data
da
(R$)
Ocorrência
128,88
22/2/2006
128,88
22/2/2006
9.4.8. José João Matos e Coopersat
Valor Original
Data
da
(R$)
Ocorrência
1.323,00
27/1/2006

3.264,96
12.439,00
2.405,76

Valor Original
(R$)
3.056,20
13.129,20
171,84
2.491,68
23.538,20
11.688,60
1.460,64
2.048,20
2.279,20
472,56
386,64
12.490,80
773,28
3.809,40

Valor Original
(R$)
214,80
214,80
3.389,40
386,64

Valor Original
(R$)
6.759,20
687,36

Valor Original
(R$)
1.167,60

12/3/2007
23/5/2007
23/5/2007

Data
da
Ocorrência
15/5/2006
15/5/2006
15/5/2006
15/5/2006
29/5/2006
29/5/2006
29/5/2006
19/6/2006
19/6/2006
19/6/2006
19/6/2006
5/7/2006
5/7/2006
1/6/2006

Data
da
Ocorrência
25/8/2006
25/8/2006
6/12/2006
6/12/2006

Data
da
Ocorrência
1/3/2006
1/3/2006

Data
da
Ocorrência
27/1/2006

9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não
atendidas as notificações;
9.6. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das
dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do
Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da
notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma
prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de
qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor;
9.7. determinar o desconto integral ou parcelado das dívidas nos vencimentos, subsídio, salário ou proventos dos
responsáveis, observados os limites previstos na legislação pertinente, caso expire o prazo para recolhimento sem suas
manifestações, nos termos do art. 28, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c o art. 219, inciso I, do RI/TCU;
9.8. dar ciência deste acórdão à Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde no Maranhão (Suest/MA)
para conhecimento e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 16, § 3º, da
Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7º, do Regimento Interno do TCU.
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10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0490-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler, Bruno Dantas e Vital do Rêgo
(Relator).
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.

GRUPO I – CLASSE I – Primeira Câmara
TC 020.466/2017-0.
Natureza: Recurso de Reconsideração (Tomada de Contas Especial).
Entidade: Município de Caapiranga – AM.
Recorrente: Antonio Ferreira Lima (068.563.572-49).
Representação legal: Antônio das Chagas Ferreira Batista (OAB/AM 4.177) e Eurismar Matos da Silva (OAB/AM 9.221).
SUMÁRIO: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO. CONHECIMENTO. CONTAS IRREGULARES E
CONDENAÇÃO EM DÉBITO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULAR APLICAÇÃO
DE RECURSOS PÚBLICOS RECEBIDOS. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES PARA REFORMAR A
DELIBERAÇÃO DO TCU. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Antônio Ferreira Lima, ex-prefeito de Caapiranga/AM, contra
o Acórdão 1.657/2019-TCU-1ª Câmara (peça 16), vazado nos seguintes termos:
9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Antônio Ferreira Lima;
9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1º, I, e 16, III, “a” e “c”, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da
mesma lei, e com arts. 1º, I, e 209, I e III, e 214, III, do RI/TCU, as contas do Sr. Antônio Ferreira Lima e condená-lo ao
pagamento das quantias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que
comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, “a”, do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas
discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor;
DATA
VALOR (R$)
19/6/2010
1.435,50
23/6/2010
23.104,80
8/8/2012
126.160,70
28/9/2012
57.175,20
9.3. aplicar ao Sr. Antônio Ferreira Lima a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor
de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante
este Tribunal (art. 214, III, “a”, do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada
monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da
legislação em vigor;
9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas
as notificações;
9.5. com fundamento no § 3º do art. 16 da Lei 8.443/1992, encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da
República no Ceará, para a adoção das medidas que entender cabíveis.
2. A Secretaria de Recursos (Serur), em instrução à peça 36, a seguir transcrita com os ajustes de forma pertinentes,
manifestou-se pela negativa de provimento ao recurso, conclusão endossada pelo dirigente da unidade (peça 37):
HISTÓRICO
7. Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)
contra o então prefeito de Caapiranga/AM, Sr. Antônio Ferreira Lima, durante a gestão 2009-2012, em decorrência da
impugnação total de despesas do Programa Dinheiro Direto nas Escolas (PDDE-2010), uma vez que não foi apresentado o
demonstrativo de execução da receita e da despesa e de pagamentos efetuados, no valor original de R$ 24.629,00, e da omissão
no dever de prestar contas do PDDE-Educação Integral-2012, no valor original de R$ 183.335,90.
7.1. Após desenvolvimento do processo, o recorrente foi condenado por “não ter trazido documentos capazes de
comprovar a boa e regular aplicação dos recursos repassados, ou justificativas aceitáveis para a omissão no dever de prestar
contas”.
7.2. Neste momento, o recorrente insurge-se contra a deliberação previamente descrita.
EXAME DE ADMISSIBILIDADE
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8. Reitera-se o exame de admissibilidade contido nas peças 27-28, que propôs a suspensão dos efeitos dos itens 9.2, 9.3
e 9.4 do acórdão recorrido e acatado pelo Ministro Relator Vital do Rêgo Filho (despacho de peça 30).
EXAME DE MÉRITO
9. Delimitação
9.1. Constitui objeto do presente recurso definir se:
a) os recursos foram movimentados na gestão do recorrente e se há razões para o trancamento das contas;
b) a ausência de dolo ou má-fé na prática de ato ilegal é suficiente para impedir a responsabilização e a apenação (multa
e débito) do agente responsável;
10. Da gestão e aplicação dos recursos e do trancamento das contas.
10.1. Invoca-se no recurso a aplicação da Súmula/TCU 230 e defende que a omissão do dever de prestar contas deve
recair sobre o gestor sucessor, uma vez que todos os documentos foram deixados no município para a devida apresentação das
contas e o prazo se encerrou no primeiro semestre de 2013 durante a gestão sucessora.
10.2. Dessa forma, ao se exigir do prefeito antecessor a prestação de contas desrespeita-se os arts. 70, parágrafo único,
da Constituição Federal; 93 do Decreto-Lei 200/1967 e os Acórdãos 536/2008-TCU-2ª Câmara, 366/2009-TCU-2ª Câmara,
1.766/2007-TCU-1ª Câmara, 156/2008- TCU-1ª Câmara, 965/2008-TCU-1ª Câmara e 2.711/2009-TCU-2ª Câmara.
10.3. Argumenta que:
a) encontra-se impossibilitado de apresentar a documentação sobre a aplicação dos recursos, pois não detém a posse dos
elementos comprobatórios; a ausência ocorre em razão de os funcionários da Prefeitura extraviarem “uma grande quantidade de
documentos da administração pública municipal, impossibilitando assim eventuais prestações de contas aos órgãos fiscalizadores
como o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas e ao Tribunal de Contas da União, além das inúmeras requisições do
Ministério Público Estadual e Federal”,
b) o término do seu mandato no exercício de 2012 transferiu ao sucessor a obrigação de prestar as contas do período,
assim, o gestor sucessor e seus assessores “possuíam na época todos os meios e condições suficientes para remeter a prestação
de contas e documentos ao órgão liberador das verbas, contudo restaram-se inertes com o objetivo de prejudicar politicamente
este Interessado que fora apenas o responsável pela celebração e início das obras”;
c) “houve força maior que é um evento humano, imprevisível e inevitável (MEIRELLES, 1996, p. 206), no caso em tela
demonstrada por 02 (dois) fatos descritos anteriormente, quais sejam a ‘ausência de documentação’ na posse do Recorrente, por
conta do extravio por parte dos funcionários da administração municipal de Caapiranga/AM, e, ainda, o ‘término do mandato’
do Recorrente, que se deu em 31 de dezembro do ano de 2012”.
10.4. Em razão do exposto, requer que as contas sejam consideradas iliquidáveis, sem resolução do mérito, uma vez que
há o comprometimento do exercício da ampla defesa em decorrência do longo período para o julgamento (v.g, Acórdão
1110/2008-TCU-1ª Câmara).
Análise:
10.5. Dispõe o enunciado da Súmula/TCU 230, a seguir reproduzido:
Compete ao prefeito sucessor apresentar as contas referentes aos recursos federais recebidos por seu antecessor, quando
este não o tiver feito ou, na impossibilidade de fazê-lo, adotar as medidas legais visando ao resguardo do patrimônio público
com a instauração da competente Tomada de Contas Especial, sob pena de corresponsabilidade.
10.6. É pacífico nesta Corte o entendimento que ao gestor sucessor compete o dever de prestar contas dos recursos
aplicados, ainda que não tenham sido por ele geridos. Na impossibilidade de prestar contas, cabe ao gestor sucessor a adoção de
medidas visando à instauração da devida tomada de contas de especial.
10.7. Portanto, inexistem dúvidas de que há para o prefeito sucessor, senão impedido, a obrigação de fazer, qual seja,
providenciar a prestação de contas ou adotar medidas, buscando resguardar o erário. Contudo, entende-se que a quantificação do
dano e a identificação dos responsáveis deve ser apurada e o débito imputado de acordo com os valores geridos por cada
responsável. Logo, ao se instaurar uma tomada de contas especial, o dano deve ser mensurado de forma exata e investigado o
agente que deu causa ao prejuízo, surgindo seu dever de ressarcir.
10.8. Uma vez aberta a tomada de contas especial, a fase investigatória do procedimento deve separar os períodos de
gestão de cada agente envolvido e atribuir a responsabilidade individualmente pelos valores não comprovados e assim citá-los.
10.9. Nesse sentido, é necessário destacar que não cabe ao sucessor responder pelos atos de ordenação das despesas
praticados na gestão do antecessor. Responde pela efetiva aplicação dos recursos aquele administrador que geriu os recursos.
10.10. Dessa forma, não cabe a atribuição de débito solidário ao prefeito que, embora omisso quanto à obrigação de
prestar contas, não geriu qualquer parcela dos recursos transferidos. (v.g Acórdãos 3871/2019, 2850/2018, 6.402/2015, 598/2010
todas da 2ªCâmara e Acórdão 665/2016, da 1ª Câmara).
10.11. No caso, não há qualquer questionamento sobre o período em que os recursos foram geridos, recaindo a sua
aplicação à gestão do prefeito, ora recorrente, nos exercícios de 2010 e 2012.
10.12. Dessa forma como foi o Sr. Antônio Ferreira Lima o responsável pela gestão de todas as parcelas dos recursos
transferidos e não há comprovação da aplicação dos recursos transferidos, não há como afastar a sua responsabilidade.
10.13. Com relação as alegações de que não tem a posse da documentação, pois teria havido extravio por parte dos
servidores municipais, verifica-se que o recorrente alega, mas não colaciona qualquer elemento comprobatório. Nesse ponto,
convém citar a doutrina de Mauro Schiavi:
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Diante da importância da prova para o processo, Carnelutti chegou a afirmar que as provas são o coração do processo,
pois é por meio delas que se definirá o destino da relação jurídica processual (in Manual de Direito Processual do Trabalho, 4.
Ed., São Paulo: LTr, 2011, p. 560).
10.14. Ora, o recorrente não faz prova da alegação, qual seja, do extravio da documentação.
10.15. Assim, entende-se aplicável ao caso o apotegma allegare nihil et allegatum non probare paria sunt (nada alegar
e alegar e não provar, em Direito, querem dizer a mesma coisa).
10.16. Diante da ausência de elementos objetivos acerca do alegado, não se pode acatar os argumentos e(ou) a tese
defensiva.
10.17. Sobre o trancamento das contas, a jurisprudência deste Tribunal vinha considerando algumas contas especiais
iliquidáveis, em face da mora desarrazoada e injustificada por parte do órgão de controle e (ou) dos órgãos repassadores no
exame de documentos relativos às prestações de contas, mas que por alguma falha tardiamente apontada, eram ao final rejeitadas.
10.18. Nesses casos, entendia-se que o longo tempo decorrido entre a prestação de contas e a sua rejeição pelo órgão
repassador trazia prejuízos sensíveis à defesa do responsável, prejuízos estes que não são decorrentes de sua própria conduta,
mas da administração, restando violado o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório.
10.19. Em atenção a essa tendência, ainda na vigência da IN/TCU 56/2007 foi incluído o § 4º do artigo 5º, verbis:
"§ 4º Salvo determinação em contrário do Tribunal, fica dispensada a instauração de tomada de contas especial após
transcorridos dez anos desde o fato gerador, sem prejuízo de apuração da responsabilidade daqueles que tiverem dado causa ao
atraso, nos termos do art. 1º, § 1º."
10.20. Na mesma linha de entendimento as instruções normativas que a sucederam (IN/TCU 71/2012 e IN/TCU 76/2016),
dispuseram:
Art. 6º Salvo determinação em contrário do Tribunal de Contas da União, fica dispensada a instauração da tomada de
contas especial, nas seguintes hipóteses:
(...)
II - houver transcorrido prazo superior a dez anos entre a data provável de ocorrência do dano e a primeira notificação
dos responsáveis pela autoridade administrativa competente;
10.21. Há que se ressaltar que a regra tanto do art. 5º, § 4º, da IN-TCU 56/2007, quanto do art. 6, II, das IN/TCU 71/2012
e 76/2016 não são absolutas. Os comandos normativos dispensam a instauração de TCE, mas ressalvam a possibilidade de
determinação em contrário do Tribunal, de modo que a análise da conveniência e da oportunidade, bem como da razoabilidade
de se prosseguir na instrução, deve ser feita caso a caso (v.g Acórdãos 67/2014, Plenário; 3.855/2011 – 2ª Câmara).
10.22. O longo transcurso de tempo entre a ocorrência da irregularidade e a instauração da tomada de contas especial não
implica, automaticamente, sua nulidade. Uma vez instaurada, o largo interregno temporal apenas enseja o julgamento pela
iliquidez das contas caso reste comprovado que, por este motivo, tenham sido prejudicados o contraditório e a ampla defesa do
responsável (v.g Acórdãos 139/2017, 729/2014, todos do Plenário, 4373/2016, 9570/2015, 2ª Câmara; Acórdão 6974/2014, da
1ª Câmara).
10.23. Ademais, para esta Corte, só há contas iliquidáveis diante de fatos alheios à vontade do gestor. Se ele não cumpre
a obrigação de prestar contas na época apropriada ou, quando o faz, não apresenta toda a documentação necessária, não pode
alegar demora na instauração da tomada de contas especial para se eximir dos compromissos que assumiu (v.g Acórdão 842/2017,
293/2017, todos do Plenário, Acórdão 6.667/2016 – 1ª Câmara).
10.24. Há, ainda, que se mencionar que precedentes desta Corte afirmam que eventual impedimento à plenitude do
exercício de defesa, ou mesmo dificuldade na sua realização, deve ser provado, cabendo à parte o ônus dessa evidenciação (v.g
Acórdão 729/2014, Plenário; Acórdãos 10452/2016, da 2ª Câmara).
10.25. Também é certo, nos termos da jurisprudência desta Corte, que:
a) se demonstrado que o responsável, por motivos alheios à sua vontade, ficou impossibilitado de obter os documentos
necessários à apresentação de defesa, suas contas podem ser consideradas iliquidáveis pelo TCU (v.g Acórdão 921/2009,
Plenário, Acórdãos 3308/2016, 1560/2014, todos da 2ª Câmara), ou no caso, de terceiro contratado ter sua apenação afastada;
b) a demora excessiva na instauração de TCE inviabiliza a defesa do responsável e determina o trancamento das suas
contas (v.g Acórdão 2296/2013 – 2ª Câmara)
c) falhas processuais atribuíveis ao Estado reduzem a capacidade de defesa do administrado, em evidente ofensa aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, tornam iliquidáveis as contas, nos casos específicos em que tais elementos fiquem
demonstrados (v.g Acórdão 7948/2014 – 2ª Câmara).
10.26. Dessa forma, dos precedentes citados e da IN/TCU 76/2016, entende-se que três requisitos são indispensáveis:
i) lapso temporal superior a dez anos;
ii) prova ou demonstração pela parte do efetivo prejuízo à defesa;
iii) os motivos para o decurso do prazo devem ser alheios à sua vontade, em outras palavras, não se pode alegar decurso
de prazo ante uma obrigação descumprida, a exemplo da regular apresentação da prestação de contas.
10.27. In casu, nos termos dos precedentes acima citados, não deve prosperar a tese de que houve comprometimento do
exercício da ampla defesa em decorrência do longo período para julgamento das presentes contas e que, portanto, as contas
deveriam ser consideradas iliquidáveis, com o seu trancamento, porque, conforme Ofício 1245/2018-TCU/SECEX-CE (peças 7
e 11) foi concedida oportunidade de manifestação do ex-gestor, em 18/9/2018, logo menos de dez anos dos fatos ocorridos em
2010 e 2012.
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10.28. Este Tribunal, ao expedir a Instrução Normativa/TCU 76/2016, autorizou, nos termos dos seus arts. 6º, inciso II,
e 19, salvo qualquer outra determinação em contrário, dispensar a instauração da tomada de contas especial quando houver
transcorrido prazo superior a dez anos entre a data provável de ocorrência do dano e a primeira notificação dos responsáveis pela
autoridade administrativa competente. Não obstante exista a autorização, esta não se adequa ao presente caso, visto que o
responsável foi notificado em prazo inferior ao acima indicado.
10.29. No que se refere às irregularidades apuradas nos autos, o responsável não tratou diretamente das questões
suscitadas, tendo apenas apresentado as alegações acima relacionadas, desprovidas de documentação suficiente que
demonstrasse a correta destinação da verba recebida.
11. Da ausência de dolo ou má-fé do débito e da multa
11.1. Invoca o recorrente a tese de não ter atuado com dolo ou má-fé, inexistindo, ainda, prejuízo ao erário. Logo, devem
ser afastados o débito e a multa.
Análise:
11.2. Acerca da inexistência de dolo ou má-fé, vale dizer que as penas aplicadas decorreram do juízo acerca das
irregularidades atribuídas ao recorrente.
11.3. Para a jurisprudência consolidada desta Corte, no âmbito dos processos de controle externo, a responsabilidade dos
gestores de recursos públicos é de natureza subjetiva e o dever de reparar prejuízo causado ao erário independe da intenção do
agente que praticou o ato irregular, bastando que tenha atuado com culpa lato sensu em qualquer uma de suas modalidades (v.g.
Acórdãos 243/2010, 1.427/2015, 1.512/2015, 2.067/2015, 2.367/2015, 2.420/2015, 185/2016 e 8017/2016, do Plenário;
Acórdãos 1.517/2012, 5.297/2013 e 6.943/2015, da 1ª Câmara; Acórdãos 3.694/2014, 3.874/2014-7, 6.479/2014 e 6.660/2015,
estes da 2ª Câmara).
11.4. Espera-se do gestor probo que demonstre a boa e regular aplicação dos recursos. Age com culpa o gestor que não
prova a aplicação dos recursos. Logo, ao não comprovar a aplicação dos recursos, o gestor incorre em ilícito, descumpre
obrigação de fazer imposta pela lei, o que conduz, necessariamente, a imputação do prejuízo a ser ressarcido.
11.5. O débito imputado trata-se tão somente do dever de ressarcir do gestor ao não demonstrar a aplicação dos recursos,
por meio de idônea prestação de contas, no fim a que se destinava, surgindo assim o dever de indenizar.
11.6. Deve-se ter em mente que todo aquele que causa prejuízo a outrem, dolosa ou culposamente, tem o dever de
indenizar, dever esse que, na área pública, é operacionalizado pela Tomada de Contas Especial, instrumental de concretização
do devido ressarcimento.
11.7. O dever de indenizar nasce do dano causado por culpa do agente. São irrelevantes o dolo ou a prova de que tenha
obtido benefício para si ou para seus familiares. A presença de dolo, de má-fé e de eventual locupletamento são circunstâncias
que, quando presentes, conferem maior gravidade ao ato ilícito.
11.8. A ausência de dolo, má-fé e de locupletamento por parte do responsável não o exime do dever de recompor o dano
a que deu causa por meio de atuação imprudente e desautorizada.
11.9. Portanto, persistindo o juízo pelas irregularidades e condutas desautorizadas, subsiste fundamento para as apenações
imputadas.
CONCLUSÃO
12. Das análises anteriores, conclui-se que:
a) os recursos foram movimentados na gestão do recorrente, logo é o responsável pela comprovação da boa e regular
aplicação dos recursos; ademais, no caso concreto, não se aplica, por inexistência de prejuízo à defesa, o trancamento das contas,
por iliquidáveis, uma vez que foi oportunizado ao recorrente a manifestação em prazo inferior a dez anos;
b) o dolo ou má-fé não é elemento indispensável para que ocorra responsabilização do agente perante esta Corte de Contas.
12.1. Com base nessas conclusões, propõe-se negar provimento ao recurso.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
13. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 32, I e 33, da Lei 8.443/92 c/c o art. 285, caput, do RI-TCU, submetem-se
os autos à consideração superior, propondo-se:
a) conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento;
b) dar ciência do acórdão que for prolatado à recorrente e aos demais interessados, ressaltando-se que o relatório e o
voto que o acompanharem podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, no dia seguinte ao de sua oficialização
3. O Ministério Público, nos autos representado pelo Subprocurador Paulo Soares Bugarin, manifestou-se de acordo com
a proposta do órgão instrutivo (peça 38).
É o relatório.

VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/92, deve ser conhecido o
recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Antônio Ferreira Lima, ex-prefeito de Caapiranga/AM, contra o Acórdão
1.657/2019 – TCU – 1ª Câmara.
2. Por meio dessa deliberação, o ora recorrente teve suas contas especiais julgadas irregulares, foi condenado (R$
207.876,20) e apenado com a multa do art. 57 da Lei 8.443/1992 (R$ 90.000,00), em decorrência da: (a) impugnação total de
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despesas do Programa Dinheiro Direto nas Escolas (PDDE-2010), ante a não apresentação do demonstrativo de execução da
receita e da despesa e de pagamentos efetuados; e (b) não comprovação da aplicação dos recursos atinentes ao PDDE-Educação
Integral-2012, em razão da ausência de prestação de contas.
3. A Serur, após a análise das razões recursais, manifestou-se pelo não provimento ao recurso interposto, posição
ratificada pelo Ministério Público junto a este Tribunal.
4. Para a unidade técnica, não procedem as alegações do recorrente, tendo em vista que, apesar de ser do prefeito sucessor
a obrigação de prestar contas quando o prazo final recai em sua gestão, responde pela aplicação dos recursos o gestor que
efetivamente os geriu. E, no presente caso, como registrou, os recursos foram geridos pelo recorrente, nos exercícios de 2010 e
2012. Assim, ante a ausência de comprovação da regular aplicação do montante transferido pelo FNDE, não há como afastar sua
responsabilidade. Além disso, não foi comprovada, pelo recorrente, a alegação de que os documentos teriam sido extraviados
pelos servidores municipais.
5. Acolho o encaminhamento proposto, tendo em vista que o recorrente não trouxe elementos que comprovassem a
regular aplicação dos recursos repassados em sua gestão para aplicação nos programas Dinheiro Direto nas Escolas (PDDE2010) e PDDE-Educação Integral (2012).
6. Como bem ressaltado pelo relator a quo, Ministro-Substituto Weder de Oliveira:
6. A justificativa de desaparecimento de documentos não exime o gestor da necessidade de prestação de contas, visto que
deveria ter tomado as devidas salvaguardas a fim de justificar a boa e regular aplicação dos recursos repassados ao município,
mesmo quando cabe ao gestor sucessor a obrigação de prestar contas.
7. Destaco que, em razão de o prefeito sucessor ter adotado ações a fim de preservar o erário municipal, conforme informa
o relatório de TCE 6/20178, não recai sobre ele a responsabilidade pela omissão no dever de prestar contas dos recursos
repassados no âmbito do PDDE 2012.
7. O recorrente alega que, ao fim do término de seu mandato, em dez/2012, teria deixado todos documentos necessários
para a devida apresentação de prestação de contas nos arquivos da prefeitura, porém não faz prova dessa alegação. E, como
relatado acima, o seu sucessor entrou com medida judicial, arguindo não possuir documentação probatória nos arquivos da
prefeitura sobre a aplicação dos recursos do PDDE-Educação Integral-2012. Ademais, quanto aos recursos do PDDE, 2010, o
recorrente também não trouxe a documentação a eles relativa, programa esse, diga-se, realizado no meio de seu mandato (20091012).
8. Por último, verifico que a citação do recorrente foi feita, em relação ao PDDE 2012, em razão da “não comprovação
da boa e regular aplicação dos recursos”, decorrente da ausência de prestação de contas. Assim, considero de melhor alvitre a
retirada da alínea “a” do inciso III, art. 16 da Lei 8.443/92 e o inciso I do art. 209 do RITCU do fundamento legal que embasou
o julgamento de suas contas especiais, tendo em vista que a data para apresentação da prestação de contas recaiu no mandato de
seu sucessor.
Ante o exposto, VOTO para que o Tribunal de Contas da União aprove o acórdão que submeto a este Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 491/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 020.466/2017-0.
2. Grupo I – Classe de Assunto: Recurso de Reconsideração (Tomada de Contas Especial).
3. Recorrente: Antonio Ferreira Lima (068.563.572-49).
4. Entidade: Município de Caapiranga - AM.
5. Relator: Ministro Vital do Rêgo
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur).
8. Representação legal: Antônio das Chagas Ferreira Batista (OAB/AM 4.177) e Eurismar Matos da Silva (OAB/AM
9.221).
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Antônio Ferreira
Lima, ex-prefeito de Caapiranga/AM, contra o Acórdão 1.657/2019-TCU-1ª Câmara;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ante as razões
expostas pelo Relator, em:
9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Antônio Ferreira Lima, ante o preenchimento dos requisitos
de admissibilidade previstos nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/92, para, no mérito, negar-lhe provimento;
9.2. retirar do fundamento legal do subitem 9.2. do Acórdão 1.657/2019-TCU-1ª Câmara a alínea “a” do inciso III do art.
16, bem assim, o inciso I do art. 209 do RITCU; e
9.3 dar ciência esta deliberação ao recorrente.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
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12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0491-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler, Bruno Dantas e Vital do Rêgo
(Relator).
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.

GRUPO I – CLASSE I – Plenário
TC 020.961/2016-2.
Natureza: I – Recurso de Reconsideração (Tomada de Contas Especial).
Entidade: Agência Nacional do Cinema (Ancine).
Recorrente: Eduardo Garretto Cerqueira (379.344.496-15).
Representação legal: João Gustavo Maruch de Carvalho (OAB/MG 132.701); Silvio Mendes Arruda (OAB/MG
131.598); Sálvio Miranda Gonçalves Júnior (OAB/MG 136.642) e outros.
SUMÁRIO: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL.
CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A JUSTIFICAREM REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
NEGATIVA DE PROVIMENTO. CIÊNCIA.
RELATÓRIO
Transcreve-se a seguir, como parte do relatório, a instrução de mérito lançada à peça 143, que contou com o aval do
diretor da subunidade, peça 144:
INTRODUÇÃO
1. Trata-se de recurso de reconsideração (peça 92) interposto por Eduardo Garreto Cerqueira, à época dos fatos sócio da
empresa Usina Digital Distribuidora Ltda., contra o Acórdão 10549/2018− 1a Câmara (peça 38), relatado pelo ministro Walton
Alencar Rodrigues.
1.1. Reproduz-se integralmente o teor do dispositivo da decisão impugnada:
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões
expostas pelo Relator, em:
9.1. rejeitar as alegações de defesa de Anderson Faria Produções Cinematográficas Ltda., Usina Digital Distribuidora de
Filmes Ltda., Anderson Souza Faria, Maria das Graças Souza Faria e Eduardo Garretto Cerqueira;
9.2. com fundamento nos arts. 1°, inciso I, 16, inciso III, alíneas 'a' e 'c', c/c os arts. 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, julgar
irregulares as contas de Anderson Faria Produções Cinematográficas Ltda., Usina Digital Distribuidora de Filmes Ltda.,
Anderson Souza Faria, Maria das Graças Souza Faria e Eduardo Garretto Cerqueira;
9.3. condenar Anderson Faria Produções Cinematográficas Ltda., Anderson Souza Faria e Maria das Graças Souza ao
pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que
comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao
Fundo Nacional da Cultura, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas,
até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor:
DATA
3/1/2006
3/8/2006
20/1/2006
22/8/2006
5/11/2007
30/10/2007
30/10/2007
14/12/2007
14/12/2007

VALOR
10.920,00
36.400,00
1.334,73
1.239,94
1,34
351,87
3,00
203,85
785.144,34

9.4. condenar Usina Digital Distribuidora de Filmes Ltda., Anderson Souza Faria e Eduardo Garretto Cerqueira ao
pagamento do débito de R$ 8.181,61, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem,
perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida à Agência Nacional
do Cinema (Ancine), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 4/3/2010 até a data do
recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor;
9.5. aplicar a Anderson Souza Faria, Maria das Graças Souza Faria, Eduardo Garretto Cerqueira, Anderson Farias
Produções Cinematográficas Ltda. e Usina Digital Distribuidora Ltda., individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei
8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, nos valores especificados a seguir, com a fixação do prazo de quinze dias, a
contar das notificações, para comprovarem perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o
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recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a dos efetivos
recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor:
9.5.1 Anderson Souza Faria, no valor de R$ 888.000,00 (oitocentos e oitenta e oito mil reais);
9.5.2. Maria das Graças Souza Faria, no valor de R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais); e
9.5.3 Eduardo Garretto Cerqueira, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais);
9.5.4. Anderson Farias Produções Cinematográficas Ltda., no valor de R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais);
9.5.5. Usina Digital Distribuidora Ltda., no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais);
9.6. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida as notificações, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992,
c/c o art. 219, inciso II, do Regimento Interno do TCU;
9.10. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais,
nos termos do § 3° do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7° do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas
que entender cabíveis.
HISTÓRICO
2. A Agência Nacional de Cinema (Ancine) instaurou tomada de contas especial ante a ocorrência de omissão no dever
de prestar contas dos recursos captados para Produção e Distribuição da obra cinematográfica denominada "Ponto Org".
Responsabilizaram-se pela omissão Anderson Souza Farias, Maria das Graças Souza Farias, Eduardo Garreto Cerqueira e as
empresas Anderson Farias Produções Cinematográficas Ltda. e Usina Digital Distribuidora Ltda.
3. Apurou-se débito relativo a recursos captados com amparo na Lei do Audiovisual, depositados entre 3/1/2006 e
14/12/2007, em conta da empresa Anderson Farias Produções, cujos sócios eram Anderson Souza Faria e Maria das Graças
Souza Faria.
4. O débito relativo à distribuição da obra cinematográfica é resultante do Termo de Concessão e Apoio Financeiro
(TCAF) 17/2008, mediante o qual se repassaram R$ 8.181,61, em 4/3/2010, para Usina Digital Distribuidora, cujos sócios eram
Anderson Souza Faria e Eduardo Garreto Cerqueira.
5. Citadas, as empresas alegaram ter apresentado a prestação de contas dos recursos à Ancine por correio eletrônico em
3/4/2014, não sem deixar de encaminhar os documentos da alegada prestação de contas a esta Corte.
6. Ouvida mediante diligência, a Ancine informou que não recebeu a aludida prestação de contas.
7. Exame nesta Corte entendeu que a documentação anexada às alegações defensórias não atende às exigências legais
prescritas porque a relação de pagamentos não veio aos autos acompanhada de notas fiscais ou de documentos comprobatórios
da execução das despesas, o que impossibilitou a verificação do nexo de causalidade entre os recursos recebidos e as despesas
pactuadas.
8. A Corte teve por prescrita a pretensão punitiva do Estado relativamente a parte dos recursos captados, dado que os
responsáveis tomaram ciência da citação em 31/8/2016 (peças 15 e 16), quando já se encontrava superado prazo de dez anos em
relação a algumas parcelas do débito. Assim, o valor considerado para dosimetria da multa relativa ao projeto de produção se
constituiu em R$ 1.466.757,50.
9. Daí a decisão reproduzida no subitem 1.1 desta instrução.
10. Diante disso, o interessado vem interpor o recurso ora examinado (peça 92).
ADMISSIBILIDADE
11. Exarou-se exame da admissibilidade do recurso à peça 95, em que se propõe dele conhecer e suspender os itens 9.2,
9.4, 9.5, 9.5.3 e 9.6 da decisão combatida. O seu relator, Ministro Vital do Rêgo, acolheu a proposta em seu despacho trazido à
peça 100. Reputa-se acertado o proposto e acolhido.
MÉRITO
12. Delimitação
12.1. Quanto ao mérito do recurso, no essencial é de perquirir:
a) se os responsáveis comprovaram a regular execução do projeto e caberia, desse modo, ao TCU produzir prova cabal
da ocorrência de prejuízo ao erário (nesta instrução, item 13); e
b) se seria descabida a responsabilização solidária do ora recorrente, por inaplicável o instituto jurídico da
desconsideração da pessoa jurídica, bem como por ter se retirado da sociedade empresarial Usina Digital Distribuidora de Filmes
Ltda em 24/8/2010 (ibid., item 14).
13. Da comprovação da execução do projeto e do ônus da prova em processos de controle externo
Alegação
13.1. O recorrente assevera (peça 92, p. 4, 7 e 10) que inexistiria dano ao erário, pois os recursos pecuniários públicos
teriam sido utilizados “na destinação contratual que lhes foi determinada (ibid., p 4). A obra cinematográfica intitulada
“Ponto.org” teria sido regularmente produzida e distribuída, como induvidosamente faria ver “a extensa prova documental
carreada aos autos” (peça 92, p. 7 e 10), a saber:
a) os “inúmeros relatórios e planilhas de despesas colacionados junto aos documentos de n o 24 a 26” (ibid., p 7) e 26 a
29 (ibid., p 12);
b) os “elementos comprobatórios/evidências jungidos após a publicação do Acórdão recorrido - documentos de n° 72 a
79 (ibid., p. 7 e 12) dos autos eletrônicos, mediante os quais se atestaria o emprego dos recursos pecuniários captados “de modo
absolutamente regular e em estrito cumprimento à destinação que lhes foi determinada”.
c) os documentos comprobatórios e evidências trazidos aos autos eletrônicos pelo sócio Anderson de Souza Faria em
30/11/ 2018.
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13.2. Por isso, entende que foi comprovada a regular execução do projeto, que não teria causado prejuízo ao erário (ibid.,
p. 10).
13.3. Defende que o art. 3 da Instrução Normativa/TCU 71, de 28/11/2012, estabeleceu a obrigatoriedade de a autoridade
competente “adotar medidas administrativas para a caracterização ou elisão do dano”. Portanto, cumpriria ao Estado comprovar
“de forma exauriente e indene de questionamentos” (ibid., p. 9) o dano ao erário, de sorte que seria vedada a “presunção de sua
existência”. No mesmo sentido seria o art. 5o, inciso I, e § 1o, inciso III, da mesma IN/TCU 71/2012. Daí que seria ônus da
autoridade competente tanto “a comprovação da existência de prejuízo concreto aos cofres públicos” como “o nexo de
causalidade entre a situação que teria dado origem ao prejuízo”, sem o que não se poderia condenar o ora recorrente ao ressarcir
o erário.
13.4. Não demonstrada a existência do dano, assim, caberia arquivar o processo de controle administrativo, como
prescreveria o art. 7o, inciso II, da IN/TCU 71/2012.
13.5. Afirma que seria pacífica a jurisprudência no âmbito do Poder Judiciário no sentido de que o ressarcimento ao
erário está condicionado à demonstração do dano. O recorrente transcreve (ibid., p. 10-11) as ementas das seguintes decisões do
Tribunal Regional Federal da 1a Região:
a) “AC 00000467220104013201 0000046-72.2010.4.01.3201, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 'TALO
FIORAVANTI SABO MENDES, Data de Julgamento: 29/09/2015, QUARTA TURMA, Data de Publicação: 19/01/2016 eRW.1”;
b) “AC: 2009.36.00.000048-1, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL OLINDO MENEZES, Data de Julgamento:
26/07/2016, QUARTA TURMA, Data de Publicação: 10/8/2016”.
13.6. Transcreve, ainda, a seguinte ementa do Tribunal de Contas de Minas Gerais:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - DER/MG - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO IRREGULARIDADES FORMAIS - AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
JULGAMENTO DE MÉRITO - ARQUIVAMENTO. A quantificação do dano ao erário é pressuposto de constituição e
desenvolvimento válido e regular de processo de tomada de contas especial no Tribunal de Contas, resultando sua ausência na
extinção do processo sem julgamento de mérito. (TCE/MG, TC n. 758.750, Relator Auditor HAMILTON COELHO, Data de
julgamento: 18/06/2013)
Análise
13.7. As alegações não merecem prosperar.
13.8. Diversamente do afirmado pelo recorrente, a execução do objeto do convênio não estabelece, por si só, nexo causal
com os recursos repassados para tanto. Poderiam haver sido empregados para a execução física do objeto recursos pecuniários
diversos dos repassados.
13.9. A Corte entendeu que a documentação anexada às alegações de defesa não atende às exigências legais prescritas,
visto que não se juntaram à relação de pagamentos notas fiscais ou de documentos que comprovassem a execução das despesas.
Examinados os documentos, mencionados pelo recorrente, anui-se a esse entendimento.
13.10. Nos documentos anexados às peças 24 a 29, foram juntadas apenas relações de pagamentos, sem qualquer
documento idôneo que os embasassem. Nestas relações, são mencionados recibos e notas fiscais que não foram juntados aos
autos, com vistas a comprovar a pertinência dos supostos gastos com o objeto do projeto cultural.
13.11. Nos documentos juntados após a prolação do acórdão recorrido (peças 72 a 79), verifica-se:
a) notas fiscais da Usina Digital Distribuidora de Filmes Ltda. e recortes de jornais sobre o filme “ponto.org” (peça 72);
b) e-mails trocados entre o responsável Anderson Faria e este Tribunal, além de consultas de rastreamentos ao site dos
Correios (peças 73 a 78, p. 1-2, e peça 79, p. 1-3); e
c) relações de pagamentos semelhantes a que já constavam dos autos às peças 24 a 29, também sem apresentação de notas
fiscais e recibos (peça 78, p. 3-131, e peça 79, p. 4-137).
13.12. As notas fiscais da Usina Digital Ltda., uma das responsáveis no processo pela distribuição da obra
cinematográfica, não se presta a comprovar despesas, mas sim para demonstrar receita da empresa com eventuais serviços
prestados. Desse modo, não são aptas a elidir o débito imputado. Os e-mails de outro responsável e as consultas de rastreamentos
ao site dos Correios também não possuem qualquer pertinência com a comprovação financeira das despesas do projeto cultural.
Por fim, as relações de pagamentos, semelhantes a que já constavam dos autos, são incapazes de comprovar regular aplicação
dos recursos, quando desacompanhadas de documentos idôneos como recibos, notas fiscais e extratos bancários. Remanesce,
assim, a ausência de nexo de causalidade que ensejou a condenação dos responsáveis em débito.
13.13. O recorrente cita decisões judiciais proferidas em processo de ação civil pública de improbidade administrativa.
O julgamento impugnado encontra esteio na Constituição da República e na Lei 8.443, de 16/7/1992, regedora do processo de
controle administrativo no âmbito do Tribunal. Descabe, conseguintemente, trazer a lume decisões judiciais acerca de matéria
diversa, a saber, ato de improbidade administrativa prevista na Lei 8.429, de 2/6/1992, que estabelece regulamentação própria e
que não se identifica com os processos de controle externo aqui tratados. Trata-se de matéria da competência do Poder Judiciário
a ser examinada mediante as ações civis e penais cabíveis.
13.14. Em matéria de gestão de recursos públicos, diversamente do que se dá em ações civis públicas regidas pela
Lei 8.429, de 1992, nesta Corte o ônus da prova é invertido em face de não comprovação de sua aplicação. De conseguinte, para
que sejam julgadas regulares suas contas deve o responsável produzir e juntar aos autos elementos probatórios suficientemente
robustos para fazer ver cabalmente não apenas as despesas realizadas, mas também o nexo causal entre estas e os recursos
repassados para sua realização. Pois estatui o parágrafo único do art. 70 da Constituição da República:
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Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre
dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza
pecuniária.
13.15. A jurisprudência da Corte, em consonância também com o disposto no art. 93 do Decreto-Lei 200, de 25 de
fevereiro de 1967, c.c. o art. 66, do Decreto no 93.872, de 23 de dezembro de 1986, é pacífica no sentido de que compete ao
gestor comprovar a boa e regular aplicação dos recursos públicos.
13.16. O Supremo Tribunal Federal se posiciona no sentido de que, em Direito Financeiro, cabe ao administrador público
provar que não cometeu irregularidades a eles eventualmente imputadas:
Em Direito Financeiro, cabe ao ordenador de despesas provar que não é responsável pelas infrações, que lhe são
imputadas, das leis e regulamentos na aplicação do dinheiro público.” (MS 20.335/DF, Relator Min. MOREIRA ALVES, DJU
25/2/1983)
13.17. O Tribunal forma seu entendimento acerca da produção ou não de prova do emprego bom e regular de dinheiros
públicos conforme a sua análise da realidade fática em cada caso concreto.
13.18. Sua conclusão, contudo, invariavelmente se funda no alcance dos resultados almejados, e no estabelecimento do
nexo de causalidade entre a aplicação dos recursos e o seu desembolso.
13.19. Veja-se o infratranscrito excerto da fundamentação do Acórdão 1891/2006 –2a Câmara, relator o ministro Walton
Alencar Rodrigues:
O dever de prestar contas, de matriz constitucional, configura um dos pilares do sistema republicano. Sua observância
possibilita a transparência na prática dos atos de gestão, a comprovação da lisura no trato com a coisa pública e a certeza de
aplicação dos recursos públicos em benefício de sociedade.
Assim, as prestações de contas elaboradas pelos gestores de recursos federais transferidos devem estar compostas por
documentos que permitam a aferição da legalidade dos atos praticados, a comprovação do efetivo cumprimento do convênio e
a avaliação de existência do nexo de causalidade entre o desembolso dos recursos e sua efetiva aplicação.
Nesse contexto, para que documentos sejam acolhidos como “prestação de contas”, é necessário que constituam conjunto
probatório que, em tese, tenha ao menos a possibilidade de comprovar a boa e regular aplicação dos recursos confiados ao gestor.
(grifou-se).
13.20. A falta de documentos que permitam a verificação do nexo de causalidade objeto da transcrição supra, quer por
omissão no dever de prestar contas, quer por insuficiência para tanto dos documentos constantes da prestação de contas, produz,
por esse meio, prova da imputação fundadora do julgamento guerreado. Trata-se de prova presuntiva, na lição de Plácido e Silva
lançada em sua obra Vocabulário Jurídico (28a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 1124):
PROVA PRESUNTIVA. É a que se firma numa determinação legal, que se constitui em prova por determinação legal.
E, neste caso, salvo para tornar desfeita ou para a anular, o que cabe à parte contrária, quando se trata de presunção
relativa, a menção da presunção legal dispensa o encargo da prova, desde que ela própria a produz.
13.21. Para fazer prova contrária à presuntiva, teria o ora recorrente de juntar aos autos meios de prova nesse sentido.
13.22. O recorrente não o faz. Não junta a seu instrumento de recurso documentos distintos dos juntados anteriormente
aos autos, mediante os quais se possa estabelecer o multicitado nexo de causalidade.
13.23. Por todo o exposto, a redação do art. 3 o da Instrução Normativa 71 do Tribunal, de 28/11/2012, não conflita com
as demais normas citadas. Cabe ao gestor comprovar a regular aplicação dos recursos sobre a sua gestão, o que não ocorreu no
caso concreto.
14. Da responsabilização solidária do ora recorrente
14.1. O recorrente sustenta (peça 92, p. 13-19) que não poderia responder “imediata e solidariamente” pelo débito
apurado “em conjunto com a sociedade empresária Usina Digital Distribuidora de Filmes Ltda”.
14.2. Pois no caso concreto não haveria “autorização legal expressa a referendar a desconsideração da personalidade
jurídica”, medida que estaria condicionada ao preenchimento de “circunstâncias excepcionais que a justificassem (fraude, intento
doloso, etc.), sob pena de, como entendido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Mandado de Segurança 32.494/DF,
configurar-se arbitrariedade por parte da Administração.
14.3. A responsabilização solidária da pessoa jurídica e de seus sócios estaria condicionada a utilização ilegal e abusiva
da sociedade para fins de acobertar atos fraudulentos e ilícitos em prejuízo do interesse público.
14.4. Seria de considerar o disposto no art. 50 da Código Civil brasileiro e o art. 14 da Lei 12.846, de 1/8/2013. Ante o
exarado nesses dispositivos, seria de perceber que a aplicabilidade do instituto em foco é excepcional, admitida somente quando
preenchidos requisitos legais para tanto. Nesse sentido seriam os julgados proferidos pelo Tribunal Regional Federal da 5 a Região
na Apelação Cível 588131/PE e pelo Superior Tribunal de Justiça do Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 668.190/SP.
14.5. No caso concreto, não haveria indícios de que o ora recorrente tenha se utilizado da empresa mencionada para o
fim de praticar atos ilícitos ou fraudulentos tampouco de que tenha havido desvio de finalidade da sociedade empresária, abuso
de direito ou outra conduta que se subsumam às hipóteses em que há amparo legal para a responsabilização solidária de gestor.
14.6. Isso porque “as apontadas irregularidades descritas no procedimento cingem-se, quando muito, à alegada omissão
no dever de prestar contas” (peça 92, p. 16).
14.7. Por essa maneira, não poderia o Tribunal desconsiderar o instituto da personalidade jurídica unicamente para o fim
de aplicar sanção punitiva ao ora recorrente.

601
Tribunal de Contas da União
Secretaria das Sessões

14.8. Em homenagem ao princípio da legalidade, não encontraria esteio no art. 70, parágrafo único, da Constituição da
República a responsabilização solidária “da sociedade empresária e de seu administrator, pelo simples fato de ter sido o recorrente
sócio da empresa beneficiada” (ibid., p. 18).
14.9. Tampouco a omissão no dever de prestar contas encontraria amparo para a responsabilização solidária , pois que
silenciariam acerca dessa hipótese “a Lei Federal 8.443/92, o Decreto-Lei 200/67 e, ainda, as Instruções Normativas 71/2012
deste Tribunal, 01/1997 da STN, e 110/92 da Ancine”.
14.10. Inexistente tal amparo, não se poderia presumir a “corresponsabilização entre o sócio administrador, pessoa física,
e a pessoa jurídica por ele gerenciada”.
14.11. O recorrente assevera (peça 92, p. 17) que caberia excluir sua responsabilidade, também, porque teria deixado de
integrar a sociedade empresária Usina Digital Distribuidora de Filmes Ltda. em agosto de 2016, de maneira que não teria
participado “da gestão e aplicação dos recursos públicos captados”.
14.12. Haveria nos autos meios de prova de que “a gestão em tela esteve sob a responsabilidade exclusiva do então sóciogestor Anderson de Souza Faria”.
Análise
14.13. Não assiste razão ao recorrente.
14.14. Conforme excerto da fundamentação (peça 39) da decisão recorrida, a responsabilidade solidária em questão não
se arrimou na teoria da desconsideração da personalidade jurídica:
Não merecem acolhida as alegações de Eduardo Garreto Cerqueira quanto à necessidade de ser comprovada utilização
ilegal e abusiva da sociedade para sua responsabilização. Nos termos da Súmula 286/2014 e vasta jurisprudência do Tribunal, a
pessoa jurídica de direito privado destinatária de recursos federais para a consecução de uma finalidade pública responde
solidariamente com seus administradores pelos danos causados ao erário na aplicação desses recursos. Afinal, é a pessoa natural
quem determina a destinação a ser dada à verba pública recebida. Assim, não há necessidade de se fazerem presentes as hipóteses
de aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica para que os sócios sejam pessoalmente responsabilizados.
14.15. Perfilha-se o entendimento da Corte.
14.16. Mediante o art. 12, inciso I, da Lei 8.443, de 1992, atribui-se ao Tribunal o poder-dever de formar juízo acerca da
“responsabilidade individual ou solidária pelo ato de gestão inquinado”. Não consta do dispositivo restrição da responsabilidade
solidária a pessoas físicas. Diversamente do afirmado pelo recorrente, portanto, há expresso amparo legal para sua
responsabilização solidária sob análise.
14.17. O Tribunal não carece valer-se do instituto insculpido no art. 50 do Código Civil para condenar quem haja de fato
concorrido para causação de prejuízo ao erário. A sua competência para tanto é estatuída no art. 71, inciso II, da Constituição da
República:
art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União,
ao qual compete:
(...)
II − julgar [a] as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da
administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e [b] as
contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público
(grifou-se)
14.18. É de interpretar o dispositivo constitucional supra à luz do seu antecedente art. 70, parágrafo único, da Lei Maior:
Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou
administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de
natureza pecuniária. (grifou-se)
14.19. A pessoa física da ora recorrente não se confunde com a pessoa jurídica da entidade recebedora dos recursos
pecuniários em foco. A criação da pessoa jurídica é mera ficção do direito, um ser inanimado que não reúne condições para a
realização de atos no mundo jurídico, ou seja, não pratica atos da vida civil e não tem vontade própria. Nesse contexto, é
imprescindível a presença das pessoas físicas que compõem a entidade para gerir os recursos públicos eventualmente recebidos,
pois os atos mediante os quais esses se empregam são praticados, de fato, por seus representantes legais. Os sócios da entidade
são, assim, responsáveis pela prestação de contas ao órgão repassador.
14.20. Ademais, o art. 93 do Decreto-Lei 200, de 25/12/67, preceitua que “Quem quer que utilize dinheiros públicos
terá que justificar seu bom e regular emprego na conformidade das leis, regulamentos e normas emanadas das autoridades
administrativas competentes" (grifou-se).
14.21. Na mesma linha, os arts. 39 e 66 do Decreto 93.872, de 23 de dezembro de 1986, disciplina que:
Responderão pelos prejuízos que acarretarem à Fazenda Nacional, o ordenador de despesas e o agente responsável pelo
recebimento e verificação, guarda ou aplicação de dinheiros, valores e outros bens públicos.
(...)
Art . 66. Quem quer que receba recursos da União ou das entidades a ela vinculadas, direta ou indiretamente, inclusive
mediante acordo, ajuste ou convênio, para realizar pesquisas, desenvolver projetos, estudos, campanhas e obras sociais ou para
qualquer outro fim, deverá comprovar o seu bom e regular emprego, bem como os resultados alcançados. (grifou-se)
14.22. Perfilha-se o entendimento recente do Tribunal exarado no Acórdão 335/2014 − Plenário, da lavra do relator
ministro Benjamin Zymler:
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O eminente Ministro Augusto Sherman Cavalcanti, Relator do referido Acórdão 2.763/2011, teve suas ponderações
integralmente acolhidas pelo Pleno desta Casa. Veja-se excerto do bem lavrado voto condutor do aresto:
"9. A tese sustentada pelo representante do MP/TCU é de que a pessoa jurídica de direito privado, ao celebrar avença
com o poder público federal, objetivando alcançar uma finalidade pública, assume o papel de gestora pública naquele
ato e, em consequência, está sujeita ao cumprimento da obrigação pessoal de prestar contas ao poder público, nos termos do
artigo 70, parágrafo único, da Constituição Federal; por conseguinte, passa a recair, também, sobre essa entidade a presunção
iuris tantum de ter dado causa a dano ao erário eventualmente ocorrido na execução da avença, por imposição
constitucional, com base no disposto no mesmo art. 70, parágrafo único, combinado com a parte final do inciso II do art. 71 da
Carta Magna.
10. Da mesma forma, a responsabilidade da pessoa física, na condição de dirigente de entidades privadas, encontra
amparo nos citados artigos 70 e 71 da CF, visto que, de fato, a pessoa natural é quem determina a destinação a ser dada aos
recursos públicos transferidos; por isso, a obrigação de comprovar a boa e regular aplicação dos recursos recai sobre ela
também, por meio de prestação de contas.
11. Acrescento que, por comungar desse entendimento, deixei consignado no voto condutor do Acórdão 2.025/2011Plenário, exarado nos autos do TC-004.163/2010-9, que, para fins de citação, fosse incluída a responsabilidade solidária da
pessoa jurídica de direito privado e da pessoa física responsável pela gestão dos recursos, pois, em que pese o Tribunal não ter,
naquela oportunidade, decidido este Incidente de Uniformização de Jurisprudência, como se tratava, naquele momento, de
adoção de medidas preliminares, eventual uniformização do entendimento jurisprudencial poderia ser levada em consideração
na ocasião do julgamento das tomadas de contas especiais instauradas.
12. Em consulta à jurisprudência desta Casa, minha assessoria constatou que as últimas deliberações desta Corte em
processos de tomada de contas especial relacionados a esse tema, após a instauração do presente Incidente de Uniformização de
Jurisprudência, têm adotado o posicionamento ora defendido pelo Ministério Público e acolhido por este Relator, de imputação
da responsabilidade solidária à entidade privada recebedora dos recursos oriundos de convênios com os responsáveis pela gestão
desses
recursos,
como
pode
ser
visto
nos Acórdãos 5.678/2010 − 2ª Câmara, 2.811/2010 − Plenário, 4.780/2011 − ªCâmara, 5.259/2011− 1ª Câmara.
13. No que tange à responsabilização da pessoa física, na figura de representante da entidade privada, entendo não
aplicável, neste caso, a teoria da desconsideração da personalidade jurídica da entidade, prevista no art. 50 do Código Civil
Brasileiro, tendo em vista que o dever de prestar contas do administrador desses recursos é inerente à atribuição que lhe
foi dada, qual seja, o gerenciamento de recursos federais repassados para o alcance de finalidade pública, e essa
responsabilidade já tem previsão constitucional, conforme defendido pelo representante do Ministério Público em seu parecer.
14. Desse modo, quanto à identificação das pessoas que devem responder por danos ao erário ocorridos na aplicação de
transferências voluntárias de recursos federais a entidades privadas, com vistas à consecução de uma finalidade pública,
proponho que este Tribunal firme o entendimento de que, na hipótese em que a pessoa jurídica de direito privado e seus
administradores derem causa a dano ao erário na execução de avença celebrada com o poder público federal com vistas
à realização de uma finalidade pública, incide sobre ambos a responsabilidade solidária pelo dano ao erário." (grifou-se)
14.23. No caso concreto, conforme débito imputado pelo acórdão recorrido, captaram-se recursos pecuniários por meio
da sociedade empresária a partir de 3/1/2006 até 14/12/2007, data a partir da qual nasceu a obrigação de seus sócios-gerentes
empregá-los bem e regularmente.
14.24. Com efeito, a partir do momento em que o ora recorrente passou a guardar ou gerenciar os recursos pecuniários
em foco, mais de quatro meses antes de sua retirada da sociedade empresarial citada, a situação fática passou a se subsumir à
hipótese estabelecida no parágrafo único do art. 70 da Constituição da República. A partir desse marco temporal, portanto,
pode-se presumir a ocorrência do mau emprego dos recursos geridos se não apresentada a prestação de contas ou se os
documentos dela integrantes não se prestarem para produzir prova do seu emprego bom e regular.
14.25. Ratifica-se, portanto, os termos do voto condutor da decisão recorrida (peça 39):
Também é infundada a intenção de excluir sua responsabilidade pelo fato de ter se retirado do quadro societário da Usina
Digital Distribuidora de Filmes Ltda. em 24/8/2010, uma vez que os recursos foram transferidos à empresa em 4/3/2010. A partir
dessa data nasceu a obrigação de a empresa bem gerir os recursos na forma da lei e dos regulamentos aplicáveis. Nos termos do
artigo 9o da IN TCU 71/2012, no caso de omissão na prestação de contas e de não comprovação da regular aplicação dos recursos,
o débito deve ser apurado com a incidência e juros e correção monetária a partir da data do crédito na conta bancária específica.
CONCLUSÃO
15. Das análises empreendidas conclui-se que:
a) é do ora responsável o ônus de comprovar o bom e regular emprego dos recursos pecuniários em foco, o que não
ocorreu no caso concreto;
b) a responsabilização solidária do ora recorrente encontra arrimo nos artigos 70 e 71 da Constituição Federal, e não no
instituto jurídico da desconsideração da pessoa jurídica; e
c) descabe excluir a responsabilidade do ora recorrente ante a sua retirada da sociedade empresarial Usina Digital
Distribuidora de Filmes Ltda após a captação dos recursos públicos.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
16. Do exposto, propõe-se, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443, de 16/6/1992:
a) conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento;
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b) notificar da decisão sobrevinda o recorrente e os demais interessados notificados do Acórdão impugnado, sem deixar
de anexar ao expediente de notificação cópia do relatório e da fundamentação da decisão.
2. O titular da Serur consignou comentários adicionais no despacho acostado à peça 145, do qual se reproduz o extrato
a seguir:
3. Apesar de concordar com o desfecho sugerido, penso que se fazem necessários destaque e aprofundamento sobre
determinados aspectos do exame em questão.
4. Cabe lembrar, inicialmente, conforme se nota na parte dispositiva do julgado, transcrita acima, que Eduardo Garreto
Cerqueira restou condenado em débito e multa no acórdão recorrido, em face da parcela de R$ 8.181,61, resgatada em 4/3/2010.
5. Destaco que essa parcela se refere, especificamente, ao Termo de Concessão e Apoio Financeiro (TCAF) 17/2008,
resultante do Edital 04/2008 – Prêmio Adicional de Renda (peças 1, p. 122, subitem 4.1.9; 2, p. 30-34, 44-54 e 80), que previu
destinação de R$ 7.960,70 à empresa contemplada. Trata-se do Projeto Salic 09-9131, relativo à distribuição e comercialização
da obra objeto do incentivo pela Lei do Audiovisual.
6. Informo, ainda, que essa parcela dos recursos se originou de mecanismo de captação distinto das quantias destinadas à
produção, qual seja: o Prêmio Adicional de Renda, instituído pelo artigo 54 da Medida Provisória 2.228-1, de 6/9/2001. Esses
valores se constituíam em apoio financeiro a produtores, distribuidores e exibidores de obras cinematográficas de longa
metragem brasileira de produção independente e eram recursos orçamentários da Agência Nacional de Cinema (Ancine),
diferentemente do Projeto Salic 05-0264, que envolveu valores de incentivo, na forma prevista no artigo 1º da Lei 8.685/1993
(Lei do Audiovisual).
7. No caso, após o lançamento do Edital 04/2008, a Ancine firmou, em 25/11/2008, o Termo de Concessão de Apoio
Financeiro (TCAF) 017/2008 (peça 2, p. 44-54) com a Usina Digital Distribuidora de Filmes Ltda., cujos sócios, à época, eram
o ora recorrente e Anderson Souza Faria, tendo como objeto o apoio financeiro à empresa contemplada para distintas destinações
possíveis.
8. Em 7/12/2009, o próprio recorrente apresentou proposta de destinação para os recursos do prêmio, os quais deveriam
ser usados em despesas de comercialização de obra cinematográfica de longa-metragem brasileira de produção independente
(peça 2, p. 30-34). Uma vez aprovada a proposição (peça 2, p. 36-37), a Usina Digital Distribuidora de Filmes Ltda. passou a ser
considerada a empresa destinatária dos valores e, portanto, responsável pela execução dos recursos e pela apresentação das
contas, nos termos da Cláusula 4.1.1.1 do TCAF (peça 2, p. 46).
9. Diante disso, os valores deveriam ser liberados na conta corrente 7.805-0 da Agência 2.234-9 e movimentados na conta
corrente 38.941-2 da Agência 3.368-5, ambas do Banco do Brasil (peça 2, p. 36). De fato, há dados de extratos bancários nos
autos sobre a liberação, rendimentos e resgate do montante de R$ 8.181,61, em 4/3/2010, na primeira rubrica indicada (peça 2,
p. 58-80), sem notícia do destino das quantias.
10. De acordo com a Cláusula 4.2.3, alínea “b”, do Termo de Concessão de Apoio Financeiro 017/2008 (peça 2, p. 48),
no caso das despesas de comercialização, a empresa destinatária deveria entregar à Ancine a comprovação do lançamento
comercial da obra audiovisual no mercado financeiro brasileiro, no prazo de 18 meses da liberação do apoio concedido (peça 2,
p. 48), portanto, até julho de 2011, caso se considere o resgate dos valores.
11. Do mesmo modo, o Termo é expresso em exigir, no prazo descrito acima, por meio da Cláusula 8.2 (peça 2, p. 52):
(...) a prestação de contas da utilização dos recursos, mediante a apresentação de cópias dos extratos bancário e da relação
de pagamentos, devendo a documentação contábil e fiscal ficar à disposição dá ANCINE para averiguação, conforme Instrução
Normativa n° 40, de 16 de agosto de 2005.
12. A Instrução Normativa 40/2005 da Ancine, que trata dos procedimentos para prestação de contas desses recursos,
aponta, em seu artigo 3º, como documentos integrantes da prestação de contas:
I - Demonstrativo do orçamento aprovado versus orçamento executado -Anexo I;
II - Relação de pagamentos -Anexo II;
III - Demonstrativo financeiro do extrato bancário -Anexo III;
IV - Comprovante de encerramento das contas-correntes de movimentação dos recursos;
V - Extrato das contas bancárias específicas do projeto, compreendendo o período de recebimento da 1ª (primeira) parcela
até o último pagamento;
VI - Comprovante do recolhimento do saldo das contas correntes à Agência Nacional do Cinema - ANCINE, quando
houver, através da Guia de Recolhimento da União - GRU, extraída do sítio www.tesouro.fazenda.gov.br, conforme Anexo IV.
13. Examinando a documentação contida nos autos, não identifico os elementos previstos no ajuste e no normativo
pertinente hábeis a comprovar o efetivo emprego dos recursos do TCAF. Ao contrário.
14. Como destaca o auditor instrutor, os elementos contidos nas peças 24-26 e 72-79 não permitem estabelecer o nexo de
causalidade entre os recursos repassados e as despesas realizadas. Trata-se de relações de pagamentos, discussões por e-mails e
comprovantes dos correios sobre a entrega dos documentos, sem sequer haver a delimitação de eventuais gastos com a
comercialização da obra audiovisual, cabendo lembrar que se analisa projeto individualizado, como expliquei nesta assentada.
Além disso, não há documentação fiscal suficiente para embasar os registros de gastos realizados.
15. Mesmo as poucas notas fiscais trazidas aos autos (peça 72, p. 2-10) e os folders com referência à obra “Ponto Org”
(peça 72, p. 11-3) não têm, sozinhos, o condão de comprovar a realização de gastos com os recursos federais transferidos.
16. Os documentos fiscais, que somam apenas R$ 802,29 (peça 72, p. 2-10), foram emitidos pela própria Usina Digital
Distribuidora de Filmes Ltda. e constituem, em verdade, receitas da pessoa jurídica e não gastos com comercialização. Os folders,
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do mesmo modo, também não trazem dados sobre eventuais despesas realizadas, não obstante apresentem informações sobre a
obra audiovisual prevista.
17. Além disso, ainda que esta secretaria tenha buscado analisar com parcimônia o amplo conceito do que seriam
“despesas com comercialização”, mostra-se dificultoso considerar a documentação juntada aos autos, tendo em vista não estarem
presentes os extratos bancários da conta em que se deu a efetiva movimentação dos recursos. Até mesmo os gastos com a
produção da obra audiovisual não restaram comprovados na espécie.
18. Por fim, ressalto que Eduardo Garreto Cerqueira era sócio-diretor da Usina Digital Distribuidora de Filmes Ltda.,
tendo, inclusive, proposto a destinação dos recursos do TCAF (peça 2, p. 30-34), além de integrar a cúpula da entidade quando
do resgate dos valores federais transferidos, ocorrido em 4/3/2010 (peça 2, p. 80), sem que se saiba o destino das quantias.
19. Destaco também que o recorrente afirma ter se retirado da sociedade em 24/8/2010 (peça 92, p. 5). De fato, nessa
data, houve alteração contratual nesse sentido, realizada por ele e o outro sócio, conforme se pode constatar nos autos (peça 20,
p. 24-26).
20. Todavia, cabe assinalar que essa alteração – bem como qualquer outra relacionada à desvinculação de sócio – somente
gera efeitos jurídicos, em sociedade limitadas como a Usina Digital, após a devida averbação nos órgãos de registo estatais. Além
disso, a referida modificação não exime o recorrente de obrigações anteriores, pelo prazo de dois anos contados do registro,
como se depreende dos seguintes dispositivos do Código Civil:
Art. 1.085. Ressalvado o disposto no art. 1.030, quando a maioria dos sócios, representativa de mais da metade do capital
social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável
gravidade, poderá excluí-los da sociedade, mediante alteração do contrato social, desde que prevista neste a exclusão por justa
causa.
Art. 1.086. Efetuado o registro da alteração contratual, aplicar-se-á o disposto nos arts. 1.031 e 1.032.
(...)
Art. 1.032. A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações
sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em
igual prazo, enquanto não se requerer a averbação.
21. Assim, tendo em vista que a averbação da alteração na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais ocorreu apenas
em 11/4/2011 (peça 20, p. 26), somente a partir dessa data se pode discutir a retirada do recorrente, sendo esse o registro que
consta do Sistema CNPJ da Receita Federal do Brasil, que consultamos. Diante disso, o recorrente esteve à frente da entidade
durante a quase totalidade do período de realização e comprovação dos gastos de comercialização da obra financiada, além de
ter recebido e programado a destinação dos valores.
22. Enfim, não vislumbro elementos hábeis a isentá-lo de responsabilidade, considerando ser dispensável a
desconsideração da personalidade jurídica para tanto, conforme discutido adequadamente pelo acórdão recorrido e pelo auditor
que instruiu o recurso.
23. De tudo exposto, ratifico a proposta de encaminhamento da unidade técnica, com os ajustes de fundamentação
colocados acima, nos seguintes termos:
i) conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento;
ii) comunicar ao recorrente, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais e aos demais
interessados a deliberação que vier a ser proferida por esta Corte.
3. Por fim, registre-se que o Ministério Público de Contas, nos autos representado pelo Procurador Marinus Eduardo de
Vries Marsico, manifestou-se de acordo com a proposta de encaminhamento oferecido pela unidade técnica, consoante o parecer
à peça 146.
É o relatório.
VOTO
Examina-se recurso de reconsideração (peça 92) interposto pelo Sr. Eduardo Garreto Cerqueira, à época dos fatos aqui
tratados sócio da empresa Usina Digital Distribuidora Ltda., contra o Acórdão 10.549/2018-TCU-1ª Câmara, decisão por meio
do qual o recorrente teve suas contas especiais julgadas irregulares, juntamente com outros responsáveis, com condenação
solidária em débito e aplicação da multa do art. 57 da Lei 8.443/1993.
2. Originalmente, a TCE foi instaurada pela Agência Nacional de Cinema (Ancine) em razão da omissão no dever de
prestar contas dos recursos captados com amparo na Lei do Audiovisual para produção e distribuição da obra cinematográfica
“Ponto.org”, auferidos entre 3/1/2006 e 14/12/2007.
3. Os responsáveis Anderson Farias Produções Cinematográficas Ltda. e seus sócios Anderson Souza Farias e Maria das
Graças Souza Farias foram condenados em débito solidário no valor histórico somado de R$ 835.599,07 e multados
individualmente. Já a empresa Usina Digital Distribuidora Ltda. e seu sócio Eduardo Garreto Cerqueira, ora recorrente, foram
condenados, solidariamente com Anderson Souza Faria, também sócio dessa empresa, a restituir débito referente à distribuição
da mencionada obra cinematográfica, no valor histórico de R$ 8.181,61, com aplicação de multas individuais.
4. Nesta fase processual, ao examinar as razões apelativas apresentadas, a Serur pugna pela negativa de provimento ao
recurso oferecido (peças 143-145). O titular da unidade, ao concordar com a proposta de encaminhamento alvitrada pelo auditor,
acrescentou outros elementos de convencimento considerados relevantes para suas conclusões.
5. O Ministério Público de contas manifestou-se de acordo com os pareceres exarados pela unidade instrutiva, consoante
o parecer acostado à peça 146.
6. Feita esta breve introdução, passo a discutir a matéria.
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7. Preambularmente, o recurso de reconsideração interposto deve ser conhecido, uma vez que estão satisfeitos os
requisitos legais e regimentais aplicáveis (arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, c/c art. 285 do Regimento Interno do TCU).
Ratifica-se, assim, o despacho que examinou a admissibilidade recursal à peça 100.
8. Quanto ao mérito, por concordar que não foram carreados em sede recursal quaisquer elementos tendentes à reforma
da decisão ora combatida, acolho as análises empreendidas pela unidade técnica às minhas razões de decidir.
9. Para efeitos de delimitação, registro que a discussão recursal ora travada diz respeito à condenação em débito de
R$ 8.181,61 e multas individuais proporcionais a esse débito aplicadas aos responsáveis. Conforme o despacho do secretário da
Serur à peça 145:
5. (...) essa parcela se refere, especificamente, ao Termo de Concessão e Apoio Financeiro (TCAF) 17/2008, resultante
do Edital 04/2008 – Prêmio Adicional de Renda (peças 1, p. 122, subitem 4.1.9; 2, p. 30-34, 44-54 e 80), que previu destinação
de R$ 7.960,70 à empresa contemplada. Trata-se do Projeto Salic 09-9131, relativo à distribuição e comercialização da obra
objeto do incentivo pela Lei do Audiovisual.
6. (...) essa parcela dos recursos se originou de mecanismo de captação distinto das quantias destinadas à produção, qual
seja: o Prêmio Adicional de Renda, instituído pelo artigo 54 da Medida Provisória 2.228-1, de 6/9/2001. Esses valores se
constituíam em apoio financeiro a produtores, distribuidores e exibidores de obras cinematográficas de longa metragem brasileira
de produção independente e eram recursos orçamentários da Agência Nacional de Cinema (Ancine), diferentemente do Projeto
Salic 05-0264, que envolveu valores de incentivo, na forma prevista no artigo 1º da Lei 8.685/1993 (Lei do Audiovisual).
7. No caso, após o lançamento do Edital 04/2008, a Ancine firmou, em 25/11/2008, o Termo de Concessão de Apoio
Financeiro (TCAF) 017/2008 (peça 2, p. 44-54) com a Usina Digital Distribuidora de Filmes Ltda., cujos sócios, à época, eram
o ora recorrente e Anderson Souza Faria, tendo como objeto o apoio financeiro à empresa contemplada para distintas destinações
possíveis.
8. Em 7/12/2009, o próprio recorrente apresentou proposta de destinação para os recursos do prêmio, os quais deveriam
ser usados em despesas de comercialização de obra cinematográfica de longa-metragem brasileira de produção independente
(peça 2, p. 30-34). Uma vez aprovada a proposição (peça 2, p. 36-37), a Usina Digital Distribuidora de Filmes Ltda. passou a ser
considerada a empresa destinatária dos valores e, portanto, responsável pela execução dos recursos e pela apresentação das
contas, nos termos da Cláusula 4.1.1.1 do TCAF (peça 2, p. 46).
9. Diante disso, os valores deveriam ser liberados na conta corrente 7.805-0 da Agência 2.234-9 e movimentados na conta
corrente 38.941-2 da Agência 3.368-5, ambas do Banco do Brasil (peça 2, p. 36). De fato, há dados de extratos bancários nos
autos sobre a liberação, rendimentos e resgate do montante de R$ 8.181,61, em 4/3/2010, na primeira rubrica indicada (peça 2,
p. 58-80), sem notícia do destino das quantias. Grifou-se.
10. Ao compulsar os autos, não é possível identificar os elementos de prestação de contas previstos nos termos da
Cláusula 8.2 do ajuste (peça 2, p. 52 – cópias de extratos bancários e relação de pagamentos e respectiva documentação contábil
e fiscal). Da mesma forma, a Instrução Normativa 40/2005 da Ancine, que trata dos procedimentos de prestação de contas desses
recursos, também restou desatendida.
11. Os elementos contidos nos autos (relações de pagamentos, discussões por e-mails e comprovantes dos correios sobre
a entrega dos documentos, sem haver a delimitação de eventuais gastos com a comercialização ou com a produção da obra,
considerando que se trata de projetos distintos) não permitem estabelecer o nexo de causalidade entre os recursos repassados e
as despesas realizadas.
12. O exame das notas fiscais apresentadas (peça 72, p. 2-10), que somam apenas R$ 802,29, revela que elas foram
emitidas pela própria Usina Digital Distribuidora de Filmes Ltda., ou seja, referem-se a receitas da empresa e não se prestam a
comprovar gastos com a comercialização da obra. Ressalte-se ainda a ausência de extratos bancários da conta em que se deu a
efetiva movimentação dos recursos.
13. Ao fim e ao cabo, se desconhece o destino dos valores federais transferidos para fins de divulgação e comercialização
da obra em questão. Por esses motivos, ratifico as análises precedentes que refutaram as razões recursais apresentadas.
14. Em suma, a despeito de o recorrente alegar que os recursos públicos foram devidamente aplicados na destinação
contratual determinada, e que a obra “Ponto.org” foi regularmente produzida e distribuída, não há documentação que comprove
que os recursos federais repassados foram aplicados no objeto em discussão (distribuição e comercialização), não sendo possível
estabelecer o imprescindível nexo de causalidade.
15. Frise-se que é dever inafastável do responsável que geriu o recurso público a comprovação da sua boa e regular
aplicação, conforme remansosa jurisprudência desta Corte de Contas.
16. Da mesma forma, registrou-se que a responsabilização solidária do ora recorrente encontra respaldo diretamente na
Constituição e na Lei 8.443/1992, não tendo sido procedida a desconsideração da personalidade jurídica da Usina Digital
Distribuidora de Filmes Ltda., conforme suficientemente demonstrado tanto no acórdão recorrido quanto na instrução da Serur.
17. Por fim, embora o responsável tenha comprovado que se retirou da sociedade empresarial em questão, tal alteração
somente gera efeitos jurídicos após a devida averbação nos órgãos de registro estatais e não exime o responsável de obrigações
anteriores, pelo prazo de dois anos contados do registro, conforme arts. 1.032, 1.085 e 1.086 do Código Civil.
Ante o exposto, acompanhando os pareceres prévios no sentido de negar provimento ao recurso em exame, VOTO para
que o Tribunal aprove a minuta de acórdão que submeto à apreciação deste Colegiado.

606
Tribunal de Contas da União
Secretaria das Sessões

ACÓRDÃO Nº 492/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo TC 020.961/2016-2.
2. Grupo I – Classe de Assunto: I - Recurso de Reconsideração (Tomada de Contas Especial).
3. Recorrente: Eduardo Garretto Cerqueira (379.344.496-15).
4. Entidade: Agência Nacional do Cinema (Ancine).
5. Relator: Ministro Vital do Rêgo.
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur).
8. Representação legal: João Gustavo Maruch de Carvalho (OAB/MG 132.701); Silvio Mendes Arruda (OAB/MG
131.598); Sálvio Miranda Gonçalves Júnior (OAB/MG 136.642) e outros.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração em tomada de contas especial interposto pelo
Sr. Eduardo Garreto Cerqueira contra o Acórdão 10.549/2018-TCU-1ª Câmara;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, ante as razões expostas
pelo Relator, em:
9.1. conhecer do recurso de reconsideração, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no
mérito, negar-lhe provimento;
9.2. dar ciência da presente deliberação ao recorrente e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de
Minas Gerais.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0492-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler, Bruno Dantas e Vital do Rêgo
(Relator).
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.

GRUPO II – CLASSE I – Primeira Câmara
TC-026.258/2015-3
Natureza: Recurso de Reconsideração.
Recorrente: Núbia Cozzolino (ex-prefeita).
Unidade: Prefeitura Municipal de Magé/RJ.
Representação Legal: Anderson Moura Rollemberg (OAB/RJ 107.564), José Marcos Motta Ramos (OAB/RJ 73.027) e
outros.

SUMÁRIO: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL.
CONTRATO DE REPASSE. OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA. CONHECIMENTO.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPROBÁTÓRIOS DA APLICAÇÃO DO VALOR
QUESTIONADO. ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO À CAIXA PREVIAMENTE À CITAÇÃO.
APROVAÇÃO DAS CONTAS PELO TOMADOR ANTES DO JULGAMENTO PELO TCU.
PROVIMENTO DO RECURSO. CONTAS REGULARES COM RESSALVA. QUITAÇÃO.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de reconsideração apresentado por Núbia Cozzolino, ex-Prefeita de Magé/RJ,
contra o Acórdão 6671/2016-1ª Câmara, que, após configurada a revelia, julgou suas contas irregulares,
com condenação ao pagamento de débito e multa, em razão da omissão no dever de prestar contas da parcela
de R$ 59.764,02 desbloqueada do Contrato de Repasse 161.442-29/2003 (Siafi 498502), firmado com o
Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econômica Federal, no valor total de R$ 960.000,00, dos
quais R$ 800.000,00 a serem repassados pela União e R$ 160.000,00 referentes à contrapartida municipal,
para a realização de obras de infraestrutura urbana.
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2. Segue transcrita a deliberação recorrida:
“9.1. com base no art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992, declarar a revelia da Sra. Núbia Cozzolino
(445.041.367-91);
9.2. julgar irregulares as contas da Sra. Núbia Cozzolino (445.041.367-91), com fundamento no art.
16, inciso III, alínea ‘a’, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, dessa mesma lei, e condená-la ao
pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das
notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea ‘a’, do Regimento
Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e
acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma
prevista na legislação em vigor:
Valor Original (R$)
R$ 59.764,02

Data da Ocorrência
17/5/2007

9.3. aplicar à Sra. Núbia Cozzolino a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$
20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar,
perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, sob pena de cobrança judicial do valor
atualizado monetariamente, na forma da legislação em vigor, desde a data deste acórdão até a do efetivo
recolhimento, se for paga após o vencimento;
9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, nos termos
do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992;
9.5. encaminhar cópia deste acórdão, bem como do relatório e do voto que o fundamentam, ao
Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Rio de Janeiro, nos termos do § 3º do art. 16 da Lei
8.443/1992 c/c o § 7º do art. 209 do Regimento Interno, para adoção das medidas que entender cabíveis.”
3. Superada a admissibilidade do recurso, a Serur elaborou a instrução de mérito adiante reproduzida:
“(...)
MÉRITO
17. Delimitação
17.1. Quanto ao mérito do recurso, no essencial é de perquirir:
c) se prescreveram as pretensões do Estado de, na pessoa no Tribunal, condenar a ora recorrente a
ressarcir o erário e de puni-la pecuniariamente (nesta instrução, item 10);
d) se a recorrente logrou comprovar a boa e regular aplicação dos recursos repassados mediante os
documentos ora juntados aos autos (ibid., item 11).
18. Das pretensas prescrições das pretensões do Estado de condenar a ora recorrente a
ressarcir o erário e de puni-la pecuniariamente
18.1. A recorrente assere (peça 89, p. 2) que prescreveram as pretensões do Estado de condená-la a
ressarcir o erário e de puni-la pecuniariamente por força do disposto no ‘art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32’
(grifou-se).
Análise
18.2. O argumento não merece prosperar.
18.3. A recorrente quis referir-se, sem dúvida, ao Decreto 20.910, de 6/1/1932, que trata da prescrição
da pretensão do interessado de lograr o o pagamento de ‘dívidas passivas da União, dos Estados e dos
Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal,
seja qual for a sua natureza’. A norma infralegal invocada não se aplica porque no caso da persecução de
controle administrativo, há pretensão do Estado de condenar quem tenha se constituído em seu devedor por
haver causado prejuízo ao erário; quer dizer, figura no polo passivo da relação jurídica quem tenha sido
responsabilizado por prejuízo causado ao erário em tal persecução.
18.4. Ao contrário do alegado, imprescritível é a pretensão do Estado de promover ações de
ressarcimento de prejuízos contra agentes causadores de dano ao Erário. Pois reza o art. 37 da Constituição
da República (CR):
§ 5º - A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor
ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.
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18.5. É de citar o seguinte excerto da fundamentação do recente Acórdão 3.793/2013 – Segunda
Câmara, relator o Ministro Aroldo Cedraz:
Quanto à prescrição do débito, ressalto que já está pacificado no âmbito do TCU o entendimento pela
imprescritibilidade das ações de ressarcimento movidas pelo Estado contra agentes causadores de danos ao
erário. O Tribunal deixou assente esse entendimento, por meio do Acórdão 2.709/2008 - Plenário, que
deliberou acerca de Incidente de Uniformização de Jurisprudência relativo ao tema, pois considerou que,
se o STF, intérprete maior e guarda da Constituição, já se manifestou no sentido de que a parte final do §
5º do art. 37 da Carta Política determina a imprescritibilidade das ações de ressarcimento, não seria razoável
adotar posição diversa na esfera administrativa.
18.6. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal (STF), em decisão proferida no julgamento do
Mandado de Segurança 26.210, publicado no Diário Oficial da União (D.O.U.) de 10/10/2008, reconheceu
a imprescritibilidade das ações de ressarcimento de sua competência mediante o Acórdão 2.709/2008Plenário. Na oportunidade, decidiu:
deixar assente no âmbito desta Corte que o art. 37 da Constituição Federal conduz ao entendimento
de que as ações de ressarcimento movidas pelo Estado contra os agentes causadores de danos ao erário são
imprescritíveis, ressalvando a possibilidade de dispensa de instauração de tomada de contas especial
prevista no § 4º do art. 5º da IN TCU 56/2007.
18.7. Perfilha-se tal entendimento. O poder de persecução é absoluto nesses casos porque se protege
o interesse público em recompor o patrimônio do Erário.
18.8. Vale anotar no julgamento em curso do Recurso Extraordinário 669069 no Supremo Tribunal
Federal, com repercussão geral reconhecida, discute-se o prazo de prescrição das ações de ressarcimento
por danos causados ao erário não decorrentes de ato de improbidade administrativa. Pedido de vista do
ministro Dias Toffoli suspendeu o julgamento de 12/11/2014 (ATA Nº 33, de 12/11/2014. DJE nº 233,
divulgado em 26/11/2014).
18.9. A União interpôs o recurso contra acórdão mediante o qual se aplicou o prazo prescricional de
cinco anos para confirmar sentença que extinguiu a ação de ressarcimento por danos causados ao
patrimônio público decorrente de acidente automobilístico. Defende a imprescritibilidade do prazo.
18.10. De acordo com o ministro Teori Zavascki, relator do processo, é de interpretar de forma estrita
a ressalva contida na parte final do parágrafo 5º do artigo 37 da Constituição Federal, que remete à lei a
fixação de prazos de prescrição para ilícitos que causem prejuízos ao erário, mas excetua as respectivas
ações de ressarcimento. Entende o ministro que uma interpretação ampla da ressalva final conduziria à
imprescritibilidade de toda ação de ressarcimento movida pelo erário, mesmo as fundadas em ilícitos civis
não decorrentes de de culpa ou dolo.
18.11. O ministro observou que no ordenamento jurídico brasileiro, a prescritibilidade, além de regra,
é fator importante para a segurança e estabilidade das relações jurídicas e da convivência social. Daí que,
no seu entender, a ressalva constitucional da imprescritibilidade se aplica exclusivamente às ações mediante
as quais se busque o ressarcimento respectivo em favor do erário decorrentes de sanções por atos de
improbidade administrativa. Reputou o magistrado que uma interpretação ampla dessa regra levaria a
resultados incompatíveis com o sistema jurídico brasileiro, entre os quais, o de tornar imprescritíveis ações
de ressarcimento por simples atos culposos.
18.12. O relator negou provimento ao recurso e propôs fixar como tese de repercussão geral que a
imprescritibilidade a que se refere o parágrafo 5º do artigo 37 da Constituição diz respeito apenas a ações
de ressarcimento de danos ao erário decorrentes de atos tipificados como improbidade ou ilícitos penais.
18.13. No momento da suspensão, além do relator, haviam votado a ministra Rosa Weber, que o
acompanhou integralmente, e o ministro Luís Roberto Barroso, que também perfilhou o entendimento, mas
sustentou tese de repercussão geral de menor alcance, qual o de considerar ‘prescritível a ação de reparação
de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil’.
18.14. Quanto à pretensão do Estado de punir o responsável mediante aplicação de multa, mediante
o Acórdão 1.441/2016- Plenário, relator o ministro Benjamin Zymler, o Tribunal aprovou incidente de
uniformização de jurisprudência em que firmou o entendimento de que a matéria se subordina ao prazo
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prescricional de dez anos indicado no art. 205 do Código Civil, contado a partir da data de ocorrência da
conduta reprovável a ser sancionada.
18.15. Transcrevem-se os trechos do dispositivo do acórdão de interesse para o exame da alegação
recursal:
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário,
ante as razões expostas pelo Redator, em:
9.1. deixar assente que:
9.1.1. a pretensão punitiva do Tribunal de Contas da União subordina-se ao prazo geral
de prescrição indicado no art. 205 do Código Civil;
9.1.2. a prescrição a que se refere o subitem anterior é contada a partir da data de
ocorrência da irregularidade sancionada, nos termos do art. 189 do Código Civil;
9.1.3. o ato que ordenar a citação, a audiência ou oitiva da parte interrompe a
prescrição de que trata o subitem 9.1.1, nos termos do art. 202, inciso I, do Código Civil;
9.1.4. a prescrição interrompida recomeça a correr da data em que for ordenada a
citação, a audiência ou oitiva da parte, nos termos do art. 202, parágrafo único, parte
inicial, do Código Civil;
9.1.5. haverá a suspensão da prescrição toda vez que o responsável apresentar elementos
adicionais de defesa, ou mesmo quando forem necessárias diligências causadas por conta de
algum fato novo trazido pelos jurisdicionados, não suficientemente documentado nas
manifestações processuais, sendo que a paralisação da contagem do prazo ocorrerá no período
compreendido entre a juntada dos elementos adicionais de defesa ou da peça contendo o fato
novo e a análise dos referidos elementos ou da resposta da diligência, nos termos do art. 160,
§2º, do Regimento Interno; (grifou-se)
18.16. No caso concreto, caracterizou-se a conduta reprovável consistente na não comprovação da
boa e regular aplicação dos recursos a partir do momento em que os recursos pecuniários públicos cujo
bom e regular emprego não se comprovou passaram a estar sob a gerência da responsável, vale dizer, a
partir do crédito na conta corrente específica para a movimentação dos recursos pecuniários, havida em
17/5/2007 (v. extrato bancário trazido à peça 93, p. 3).
18.17. Interrompeu-se em 16/5/2016 o curso do prazo prescricional com o ato de ordenamento da
feitura de comunicação de citação da responsável cujo instrumento se acostou à peça 6. Com isso,
reiniciou-se a partir de então a contagem do prazo prescricional, por força do art. 202, parágrafo único,
parte inicial do Código Civil.
18.18. Como não se passaram dez anos desde então, não teve lugar a prescrição do Estado de punir
pecuniariamente a ora recorrente.
18.19. Da não comprovação do emprego do valor pecuniário correspondente ao débito
imputado
18.20. Para a recorrente (peça 89), a decisão objurgada teria se fundado exclusivamente no
acolhimento pela Corte da sustentação da invalidez da nota fiscal trazida à peça 51, p. 2-3, exaradas nos
itens 23 a 27 da instrução trazida à peça 55.
18.21. Ter-se-ia exarado na instrução juntada à peça 55 que a única irregularidade constatada teria
consistido na
apresentação da prestação de contas quanto à última parcela do recurso desbloqueado na conta corrente vinculada ao
ajuste, no valor de R$ 59.764,02, sem contrapartida e R$ 71.719,69, com contrapartida, emitida pela empresa Brita Corrida Pavimentação, Comercio e Construção, referente unicamente a 5a medição (peça 1, p. 2-4)

18.22. Como na mesma instrução se teria afirmado que ‘houve execução física do objeto’, a
condenação da ora recorrente a ressarcir o erário federal se constituiria em enriquecimento sem causa da
União.
18.23. Por seu turno, teria constado da instrução trazida à 51, a afirmação infratranscrita, que teria
sido reproduzida na decisão combatida:
a irregularidade motivadora do processo de tomada de contas especial era a não apresentação da nota fiscal, no valor de
R$ 71,719,69 (valor já com a contrapartida), emitida pela empresa Brita Corrida e Pavimentação, Comercio e Construção,
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referente à 5a medição, a qual foi apresentada (conforme cópia em anexa) e subsidiou a aprovação das contas final do contrato
em comento, a qual se encontra registrada no SIAFI desde 25/08/2016, sob o nr. 2016N010879’

18.24. A Unidade Técnica teria questionado a validade da nota fiscal mencionada em razão do fato
de que teria sido ela emitida em 22/2/2005 e autenticada em 28/3/2006.
18.25. A ora recorrente não teria autenticado a nota fiscal anteriormente porque não teria tomado
conhecimento da instauração da tomada de contas especial.
18.26. A recorrente apresenta com pretensos meios de prova do emprego dos recursos pecuniários
correspondente ao débito imputado os seguintes documentos:
a) ofícios subscritos por agentes públicos ocupantes de funções de controle administrativo na Caixa
Econômica Federal (Caixa) dirigidos a servidores do Tribunal lotados sua na Secretaria de Controle Externo
no Estado do Rio de Janeiro mediante o qual afirmam haverem recebido documentação da Prefeitura cujo
exame implicou a aprovação da prestação de contas final dos recursos repassados (peça 89, p. 11 e 14);
b) resultado de consulta ao Siafi de que consta o registro da aprovação da prestação de contas
mencionada (ibid., p. 12-13);
c) comprovante de liquidação de pagamento no valor de R$ 71.719,69 consistente na nota fiscal
relativa à despesa inicialmente glosada (ibid., p. 15-16);
d) extrato da conta bancária específica para a movimentação dos recursos abarcante do período de
30/4/2007 a 18/5/2007 (peça 93, p. 3);
e) ofício subscrito por gerente da Caixa dirigido a servidora da Prefeitura Municipal mediante o que
se dá notícia de que não houve movimentação da referida conta bancários nos meses de janeiro a março e
junho a dezembro de 2007 (ibid., p. 2);
f) ofício incompleto – por faltante seu subscritor e seu destinatário, o primeiro supostamente servidor
da Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo do Município, pelo que se depreende da inscrição em
seu cabeçalho – continente de trecho em que se afirma haver sido feito à empresa Brita Corrida
Pavimentação, Comércio e Construção Ltda. o pagamento relativo à realização de despesa glosada com
recursos pecuniários oriundos do contrato de repasse, ali chamado de ‘convênio’ (ibid., p. 4);
18.27. ata de reunião de agentes públicos ocupantes de funções na Caixa realizada em 21/10/2013
de que consta trecho em que se assevera ter sido suspensa a condição de ‘inadimplência do contrato junto
ao Siafi em razão do disposto no artigo 5o, § 2o, da IN 01/97 da STN’.
18.28. A recorrente destaca (peça 93, p. 5) que teria havido em 17/5/2007 os seguintes dois créditos
autorizados pela Prefeitura Municipal: (i) R$ 11.955,67, valor relativo à contrapartida do Município e (ii)
R$ 59.764,02, valor correspondente aos recursos federais. Os dois valores somariam R$ 71.719,69.
18.29. Teria havido ‘retenção de R$ 7.530,00 de impostos’, razão por que a empresa teria recebido
R$ 64.189,13.
Análise
18.30. Descabe acolher as alegações.
18.31. Incumbe a quem administre recursos pecuniários público produzir prova do seu emprego bom
e regular. Para tanto, não basta provar tão somente o atingimento dos fins almejados pela entidade
repassadora dos recursos. Há também que produzir prova do nexo de causalidade entre recursos repassados
mediante e a execução financeira do objeto do ajuste mediante a correspondência entre:
a) o número, o valor e a data de cada lançamento assinalado nos extratos da conta bancária específica
para a movimentação dos recursos repassados, consentâneos com os mesmos dados constantes do
documento relativo ao pagamento pela execução do objeto do ajuste – no caso de contrato de repasse,
comprovante da transferência bancária de que conste como remetente a Contratada como titular da conta
bancária mencionada de e com destinatário a pessoa credora do pagamento da execução do objeto do ajuste;
b) na hipótese de retenção de imposto, o número, o valor e a data de cada lançamento assinalado nos
extratos da conta bancária específica para a movimentação dos recursos repassados, consentâneos com os
mesmos dados constantes do documento relativo ao imposto retido – no caso de contrato de repasse,
comprovante da transferência bancária de que conste como remetente a Contratada como titular da conta
bancária mencionada de e com destinatário a entidade pública credora do tributo como titular da respectiva
conta bancária de arrecadação;
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c) a correspondente nota fiscal ou outro comprovante de liquidação do pagamento.
18.32. Na hipótese de retenção de impostos, o valor da transferência bancária feita em favor da pessoa
credora do pagamento pela execução do objeto do ajuste há que corresponder ao do valor líquido a nota
fiscal emitida, quer dizer, ao resultante da subtração dos impostos retidos do valor bruto assinalado no
documento. Por exemplo, no julgamento de que resultou o Acórdão 4089/2018 – 2a Câmara, relator o
ministro-substituto André de Carvalho, mediante o qual se julgou tomada de contas especial relativa a
prestação de contas de contrato de repasse celebrado com prefeitura municipal, o Tribunal reputou acertada
tal correspondência, como se pode verificar se se examinar naqueles autos os documentos citados no
seguinte trecho da fundamentação daquele acórdão:
A unidade técnica anotou, por essa linha, que os documentos apresentados pelo responsável (Peça 9, p. 37-47)
comprovariam a aplicação, sobre o objeto ajustado, da totalidade dos recursos federais desbloqueados, desde a liquidação da
despesa com a nota fiscal de cada parcela liberada pela Caixa até a transferência bancária dos aludidos valores em favor da
empresa contratada para a execução das obras (Construtora Inovar Ltda.) , aí incluído o recolhimento dos respectivos
tributos.
(............................... omissis ..................................)
Bem se vê que o Sr. Adeilson Lustosa da Silva até apresentou o ofício de envio dos supostos documentos inerentes à 3ª e
última parcela do ajuste para a agência da Caixa no Município de São José do Egito – PE, em 11/11/2013, tendo o gerente da
referida agência autorizado, no mesmo dia, a transferência do valor correspondente em prol da empresa contratada (Peça
9, p. 38 e 40) , além do recolhimento do valor relativo ao imposto retido em favor do município (Peça 9, p. 43-45), nos
moldes anteriormente efetivados para as duas primeiras parcelas (Peça 9, p. 7-36) . (grifou-se)

18.33. Como se verifica também ao compulsar os autos daquele processo, há que trazer aos autos os
documentos referidos na alínea b do subitem precedente desta instrução para ter por comprovado o nexo de
causalidade entre os recursos repassados e o seu emprego tanto para pagar quem tenha executado o objeto
do ajuste como para efetuar a retenção de impostos em favor dos diferentes entes públicos credores
tributários.
18.34. Desnecessário dizer que o Tribunal tem competência para dar cabo do controle administrativo
da correta retenção de tributos pagos com recursos pecuniários federais. Cite-se como exemplo a cogitação
no TC 009.229/2009-4 (Fiscobras/2009. Relatório de levantamento de auditoria nas obras de construção da
Ferrovia Norte-Sul, trecho Anápolis-Uruaçu, no Estado de Goiás) da possibilidade de feitura de
monitoramento, reputada desnecessária, da retenção da Contribuição Provisória sobre a Movimentação ou
Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira (CPMF), do Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e do Imposto Sobre Serviço
(ISS).
18.35. No caso concreto, como se verá adiante, a recorrente não traz aos autos documentos mediante
os quais se possa estabelecer aludido nexo de causalidade.
18.36. Consta da nota fiscal citada (peça 51, p. 2-3, e peça 89. p. 15-16), supostamente emitida
em 22/12/2005, discriminação de retenção de ISS no valor de R$ 3.585,98 e soma de retenções
correspondentes à Contribuição Social para o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) no valor de
R$ 3.944,58.
18.37. De acordo com o registrado na ordem de pagamento de restos a pagar, não assinada e
supostamente emitida em 15/5/2007, trazida pela recorrente à peça 89, p. 5, seria de esperar o recolhimento
em 2008 desses valores aos cofres dos erários municipal e federal, respectivamente.
18.38. Supostamente se teria efetuado o recolhimento ainda em 2007 do valor retido a título de ISS
porque em 17/5/2007, dois dias depois da emissão da mencionada ordem de pagamento de restos a pagar,
fez-se o crédito dos R$ 59.764,02 oriundos da União na conta bancária, como se verifica do exame do
extrato bancário trazido pela ora recorrente à peça 93, p. 3.
18.39. O valor líquido da nota fiscal, correspondente à transferência a ser feita entra a conta de
movimentação dos recursos e conta bancária da empresa executora do objeto do contrato de repasse, haveria
que consistir no seu valor total, R$ 71.719,69, subtraído da soma das retenções a título de ISS (R$ 3.585,98)
e INSS (R$ 3.944,58), ou R$ 62.139,13. Estranhamente, esse valor não considerado no cálculo da diferença
entre os valores registrados nos campos ‘valor total serviços’ e ‘valor total da nota’ (ambos consistentes em
R$ 71.719,69).
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18.40. A discrepância grave detectável nos documentos, todavia, consiste na inexistência de débito
no valor de R$ 62.139,13 na extrato (peça 1, p. 251, e peça 93, p. 3) da conta bancária vinculada ao contrato
de repasse. O valor mais próximo desse ali registrado no período do suposto pagamento é o de R$ 64.189,13
– tampouco correspondente à subtração de somente R$ 3.585,98 ou de somente R$ 3.944,58 do valor total
da nota. A recorrente assere que houve ‘retenção de R$ 7.530,00 de impostos’, mas esse valor, constante
do extrato referido como o de débito havido em 18/5/2007, não corresponde à soma de R$ 3.585,98 e
R$ 3.944,58 nem mesmo a outras combinações de somas que se possa fazer com os valores constantes do
campo intitulado de ‘discriminação’ na nota fiscal.
18.41. De notar também que na discriminação do débito de R$ 64.189,13 no mencionado extrato se
lê ‘s/ CPMF’, o que sinaliza a feitura de transferência desse valor para conta cujo titular é mesma pessoa
titular da conta de débito, a saber a Prefeitura Municipal de Magé.
18.42. As discrepâncias apontadas e a falta dos comprovantes de transferências apontados fazem
pairar sombra de dúvida não só sobre a efetiva retenção (e consequente recolhimento) do imposto e sobre
a legitimidade da nota fiscal emitida – anteriormente sustentada nos itens 23 a 27 da instrução trazida à
peça 55 –, mas também sobre o efetivo pagamento à empresa supostamente contratada.
18.43. A recorrente não traz aos autos, como lhe incumbe, comprovantes das transferências
supostamente feitas em favor da empresa contratada para a executar o objeto do ajuste e em favor dos cofres
municipais e federais a título de pagamento de ISS e INSS, respectivamente. Com isso, não se pode ver
quais dos lançamentos constantes do extrato bancário correspondem a cada um desses valores.
18.44. Não é demasiada a lembrança de que na hipótese de falta de elementos de comprovação da
aplicação regular de recursos públicos pecuniários federais o Tribunal não carece de indícios ou provas de
sua não-aplicação ou de sua aplicação irregular, pois em tal caso se presume a irregularidade. Trata-se de
presunção relativa, portanto suscetível de elisão mediante produção de prova em contrária – consistente em
elementos de comprovação da aplicação dos recursos, ônus do gestor destes.
18.45. Dito doutro modo, em matéria de gestão de recursos públicos, o ônus da prova é invertido. De
conseguinte, para que sejam julgadas regulares suas contas deve o responsável produzir e juntar aos autos
elementos probatórios suficientemente robustos para fazer ver cabalmente não apenas as despesas
realizadas, mas também o nexo causal entre estas e os recursos repassados para sua realização.
18.46. Pois estatui o parágrafo único do art. 70 da Constituição da República:
Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade,
guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União
responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.
18.47. A jurisprudência da Corte, em consonância também com o disposto no art. 93 do Decreto-Lei
200, de 25 de fevereiro de 1967, c.c. o art. 66, do Decreto no 93.872, de 23 de dezembro de 1986, é pacífica
no sentido de que compete ao gestor comprovar a boa e regular aplicação dos recursos públicos.
18.48. O Supremo Tribunal Federal sempre se posicionou no sentido de que, em Direito Financeiro,
cabe ao administrador público provar que não cometeu irregularidades a eles eventualmente imputadas:
Em Direito Financeiro, cabe ao ordenador de despesas provar que não é responsável pelas
infrações, que lhe são imputadas, das leis e regulamentos na aplicação do dinheiro público.’ (MS
20.335/DF, Relator Min. MOREIRA ALVES, DJU 25/2/1983)
CONCLUSÃO
19. Das análises empreendidas se conclui que:
a) é imprescritível a pretensão do Estado de, na pessoa no Tribunal, condenar responsável por
dinheiros públicos a ressarcir o erário e não prescreveu a sua pretensão de punir pecuniariamente a ora
recorrente;
b) a recorrente malogrou comprovar a boa e regular aplicação dos recursos repassados mediante os
documentos ora juntados aos autos.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
20. Do exposto, propõe-se, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443, de 16/6/1992:
c) conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento;
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d) notificar da decisão sobrevinda o recorrente e os demais interessados notificados do Acórdão
impugnado, sem deixar de anexar ao expediente de notificação cópia do relatório e da fundamentação da
decisão.”
4. No seu parecer, o Ministério Público junto ao TCU manifestou-se de acordo com a Unidade
Técnica.
É o relatório.
VOTO
Por meio do Contrato de Repasse 161.442-29/2003 (Siafi 498502), o então Ministério das Cidades, representado pela
Caixa Econômica Federal, incumbiu o Município de Magé/RJ, sob a gestão da Prefeita Núbia Cozzolino, da realização de obras
diversas de infraestrutura urbana.
2. Na conta bancária aberta para o financiamento das obras, foram depositados R$ 960.000,00, sendo R$ 800.000,00
provenientes dos cofres da União e R$ 160.000,00 de contrapartida municipal. As verbas seriam desbloqueadas para utilização
conforme a evolução dos serviços.
3. Após a liberação de R$ 417.841,06, até 17/5/2007, o município pleiteou a alteração do objeto, que, entretanto, não foi
aceita pelo Ministério das Cidades. Em consequência, houve a rescisão do contrato e a devolução do saldo pertencente à União,
acrescido dos rendimentos financeiros.
4. Em 30/6/2009, a Caixa procedeu a vistoria nas obras e atestou sua conclusão e funcionalidade (peça 1, pág. 179), não
obstante terem sido liberados apenas 43,53% das verbas previstas. De acordo com a instituição, “não houve danos ao erário”,
porque foi “o objeto contratual totalmente concluído”, na medida em “que a Prefeitura executou ou pagou diretamente os
serviços constantes do Plano de Trabalho, pois a Caixa só autorizou o pagamento de menos de 50% do contrato” (peça 1, pág.
4).
5. Restou, contudo, uma única pendência, que “é a não apresentação da nota fiscal no valor de R$ 71.719,69”,
equivalente ao último desbloqueio da conta corrente, uma vez que o documento teria desaparecido dos arquivos da prefeitura
(peça 1, pág. 4).
6. Tal motivo fez com que a tomada de contas especial prosseguisse e chegasse ao TCU. Neste Tribunal, foi configurada
a revelia da ex-Prefeita Núbia Cozzolino, que, na forma do Acórdão 6.671/2016-TCU-1ª Câmara, teve suas contas julgadas
irregulares, com condenação ao pagamento do débito histórico de R$ 59.764,02 e de multa de R$ 20.000,00. Observo que o
valor do débito corresponde à participação da União nos R$ 71.719,69 cuja aplicação não ficou comprovada devido à falta da
nota fiscal.
7. Em seguida, veio aos autos manifestação da Caixa Econômica Federal pugnando pelo “arquivamento do processo de
TCE e revisão da imputação de responsabilidade à Sra. Núbia Cozzolino”, visto que “recebeu documentação remetida pela
Prefeitura a qual possibilitou a aprovação da prestação de contas final dos recursos repassados” (peça 41).
8. Instada a dar mais esclarecimentos, a Caixa informou que “a irregularidade motivadora do processo de Tomada de
Contas Especial era a não apresentação da nota fiscal, no valor de R$ 71.719,69 (...), emitida pela empresa Brita Corrida &
Pavimentação, Comércio e Construção, referente à 5ª medição, a qual foi apresentada (conforme cópia anexa)” (peça 51).
9. Sem embargo, o Relator a quo ponderou que o julgamento só poderia ser modificado mediante a interposição de
recurso (peça 58).
10. Agora, contra o Acórdão 6671/2016-1ª Câmara, a ex-Prefeita Núbia Cozzolino apresenta recurso de reconsideração,
que contém o seguinte (peças 89 e 93):
a) pedido para que seja reconhecida a prescrição, porquanto “os fatos são de 2005, a recorrente foi notificada através de
terceiro, a apresentar sua defesa nos autos, no dia 25/5/2016 (peça 9), ou seja, onze anos depois”;
b) cópia da Nota Fiscal 1007, de 22/12/2005, no valor de R$ 71.719,69, emitida pela empresa Brita Corrida &
Pavimentação, Comércio e Construção Ltda., que discrimina os serviços como “5ª medição – drenagem pluvial e pavimentação
de ruas no 5º Distrito de Magé-RJ”, “Contrato CEF nº 161442-29/2004”;
c) cópia da “Ordem de Pagamento – Restos a Pagar nº 1208”, de 15/5/2007, extraída da contabilidade da Prefeitura
Municipal de Magé/RJ, onde se registram o “Valor Bruto” de “R$ 71.719,69”, os descontos de “INSS” e “ISS” de “R$ 3.944,58”
e “R$ 3.585,98”, respectivamente, e o “Valor Líquido” de “R$ 64.189,13”;
d) declaração do Contador da Prefeitura Municipal de Magé/RJ, de 25/3/2010, confirmando que houve o pagamento na
Nota Fiscal 1007 à empresa Brita Corrida;
e) extrato da conta corrente do contrato de repasse, em que se evidenciam os lançamentos a débito de R$ 64.189,13 e R$
7.530,56, que seriam referentes, respectivamente, ao pagamento do valor líquido à empresa Brita Corrida e à retenção de tributos
em favor do município (INSS e ISS), a totalizarem R$ 71.719,69;
f) esclarecimento de que não autenticou a Nota Fiscal 1007 anteriormente porque não sabia da tomada de contas especial,
no que se refere à dúvida colocada pela então Secex/RJ sobre a validade do documento, eis que teria sido emitido em 22/12/2005
e autenticado somente em 28/3/2016.
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11. Ao examinar o recurso, a Serur rejeita a argumentação da ex-prefeita e propõe a negativa de provimento ao apelo,
com base nos pontos adiante (peças 99/100):
a) “imprescritível é a pretensão do Estado de promover ações de ressarcimento de prejuízos contra agentes causadores
de dano ao Erário”; conforme o art. 37, § 5º, da Constituição Federal e a jurisprudência do TCU e do STF;
b) “como não se passaram dez anos” entre o desbloqueio na conta específica do contrato de repasse, “havido em
17/5/2007”, e “ o ato de ordenamento (...) de citação da responsável”, “em 16/5/2016”, “não teve lugar a prescrição do Estado
em punir pecuniariamente a ora recorrente”;
c) “há que trazer aos autos os documentos (...) para ter por comprovado o nexo de causalidade entre os recursos
repassados e o seu emprego tanto para pagar quem tenha executado o objeto do ajuste como para efetuar a retenção de
impostos”; todavia, “a recorrente não traz aos autos documentos mediante os quais se possa estabelecer aludido nexo de
causalidade”;
d) “o valor líquido da nota fiscal, correspondente à transferência a ser feita entra a conta de movimentação dos recursos
e conta bancária da empresa executora do objeto do contrato de repasse, haveria que consistir no seu valor total, R$ 71.719,69,
subtraído da soma das retenções a título de ISS (R$ 3.585,98) e INSS (R$ 3.944,58), ou R$ 62.139,13”; “a discrepância grave
detectável nos documentos, todavia, consiste na inexistência de débito no valor de R$ 62.139,13 no extrato da conta bancária
vinculada ao contrato de repasse”; “o valor mais próximo desse ali registrado no período do suposto pagamento é o de R$
64.189,13”;
e) “de notar também que na discriminação do débito de R$ 64.189,13 no mencionado extrato se lê ‘s/CPMF’, o que
sinaliza a feitura de transferência desse valor para conta cujo titular é mesma pessoa titular da conta de débito, a saber a
Prefeitura Municipal de Magé”;
f) “a recorrente assere que houve ‘retenção de R$ 7.530,00 de impostos’, mas esse valor, constante do extrato referido
como o de débito havido em 18/5/2007, não corresponde à soma de R$ 3.585,98 e R$ 3.944,58”;
g) “as discrepâncias apontadas e a falta dos comprovantes de transferências (...) fazem pairar sombra de dúvida não só
sobre a efetiva retenção (e consequente recolhimento) do imposto e sobre a legitimidade da nota fiscal emitida – anteriormente
sustentada nos itens 23 a 27 da instrução trazida à peça 55 –, mas também sobre o efetivo pagamento à empresa supostamente
contratada”.
12. No mesmo sentido da Serur é o parecer do Ministério Público junto ao Tribunal. (peça 101)
13. A respeito da preliminar de prescritibilidade, estou de acordo com a análise empreendida pela Secretaria de Recursos,
pois a cobrança do débito é imprescritível, na linha do entendimento consagrado nesta Corte, ao passo que a possibilidade de
aplicação da penalidade de multa, pra que estivesse prescrita, dependeria do transcurso de mais dez anos entre a ocorrência
irregular e a determinação de intimação da responsável, de conformidade com o Acórdão 1441/2016-Plenário, circunstância que
não se faz presente neste caso.
14. Observo que a ex-prefeita foi responsabilizada relativamente à parcela do contrato de repasse desbloqueada em
17/5/2007, por não ter as suas contas prestadas, sendo a aludida data, obviamente, no mínimo, aquela que marca o início da
contagem do prazo prescricional, interrompida em 16/5/2016, com a ordem de citação (peça 6). Portanto, o intervalo foi menor
que os dez anos necessários para impor a prescrição.
15. Ainda seria possível supor que a recorrente está a reclamar não exatamente de prescrição, mas de prejuízo ao direito
de defesa pelo decurso do tempo, na forma do art. 6º, inciso II, c/c o art. 19 da IN-TCU 71/2012, haja vista que ela,
reconhecidamente, não foi notificada na fase interna da TCE, e sua citação neste Tribunal consistiria na primeira notificação
válida. Entretanto, para que se beneficiasse dessa hipótese, também deveria ter decorrido dez anos entre o fato irregular e a
citação, situação que, como já visto, não se verifica.
16. Quanto ao mérito do recurso, tenho divergência em relação à proposta de julgamento apresentada pela Unidade
Técnica.
17. Assinalo, de início, que o débito imputado à ex-prefeita foi de R$ 59.764,02, equivalente à participação federal na
última parcela desbloqueada do contrato de repasse, de R$ 71.719,69, tendo em vista que sua aplicação não foi comprovada,
mais especificamente porque não houve a apresentação da nota fiscal emitida pela empresa executora das obras, para que se
pudesse confirmar a despesa e aferir o nexo de causalidade entre o dinheiro repassado e a dita aplicação.
18. Nesta fase recursal, a questionada nota fiscal no valor de R$ 71.719,69 foi trazida aos autos pela responsável, junto
com o extrato da conta corrente, onde estão consignados lançamentos de R$ 64.189,13 e R$ 7.530,56, em 17 e 18/5/2007, logo
após o desbloqueio da parcela do contrato de repasse, que seriam correspondentes ao pagamento líquido à empresa executora
das obras e à retenção dos impostos devidos.
19. A mesma nota fiscal havia sido anexada antes ao processo por iniciativa da própria Caixa Econômica Federal, que
informou ao TCU ter aprovado a prestação de contas da parcela depois que o documento foi fornecido pela ex-prefeita. Contudo,
a deliberação condenatória já estava tomada.
20. No exame do recurso de reconsideração, a Serur entende que o nexo de causalidade entre a parcela do repasse e o
pagamento da nota fiscal não pode ser estabelecido, dada a “inexistência de débito no valor de R$ 62.139,13 no extrato da conta
bancária”, que representaria o valor líquido a ser pago à empresa Brita Corrida, resultante do “valor total, R$ 71.719,69,
subtraído da soma das retenções a título de ISS (R$ 3.585,98) e INSS (R$ 3.944,58)”. A Unidade Técnica ainda destaca que, no
extrato, “o valor mais próximo” a R$ 62.139,13 é R$ 64.189,13.
21. Acontece que há um equívoco flagrante no cálculo feito pela Serur. A diferença entre R$ 71.719,69 e a soma de R$
3.585,98 com R$ 3.944,58 dá, na verdade, R$ 64.189,13, que é o valor exato do lançamento que aparece na conta corrente.
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22. Do mesmo modo, a Serur também considera que não há nexo entre a parcela do repasse e o valor dos impostos
retidos, no montante de R$ 7.530,56, como registrado na conta bancária, uma vez que, de acordo com a Unidade Técnica, “não
corresponde à soma de R$ 3.585,98 e R$ 3.944,58”.
23. Mais uma vez, a Serur cometeu um equívoco, pois, ao contrário do que afirma, a soma de R$ 3.585,98 com R$
3.944,58, referentes aos tributos ISS e INSS, redunda, precisamente, em R$ 7.530,56. A única falha, por assim dizer, constante
do texto do recurso é que menciona “R$ 7.530,00”, sem incluir os 56 centavos.
24. Ressalto que os dois tributos foram discriminados na nota fiscal, assim como na contabilidade da prefeitura, nos
valores indicados.
25. Assim, é perfeitamente consistente a alegação da recorrente de que os lançamentos no extrato de R$ 7.530,56 e R$
64.189,13, que totalizam a última parcela desbloqueada do contrato de repasse, de R$ 71.719,69, estão correlacionados à retenção
de impostos e ao pagamento líquido da 5ª medição das obras, respectivamente. No meu entender, o nexo de causalidade está
configurado.
26. Ainda quanto ao lançamento de R$ 64.189,13 na conta corrente, a Serur levantou a suspeita de que não tenha sido
pago diretamente à empresa Brita Corrida, e sim transferido a outra conta da própria prefeitura, uma vez que foi feito sem a
cobrança da CPMF, que então vigia.
27. Tal suposição não tem fundamento. É que qualquer valor debitado em conta de ente federativo, como, no caso, da
Prefeitura Municipal de Magé/RJ, era isento da CPMF, a teor do art. 3º, inciso I, da Lei 9.311/1996:
“Art. 1º É instituída a Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos
de Natureza Financeira - CPMF.
(...)

Art. 2° O fato gerador da contribuição é:
I - o lançamento a débito, por instituição financeira, em contas correntes de depósito, em contas
correntes de empréstimo, em contas de depósito de poupança, de depósito judicial e de depósitos em
consignação de pagamento de que tratam os parágrafos do art. 890 da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de
1973, introduzidos pelo art. 1° da Lei n° 8.951, de 13 de dezembro de 1994, junto a ela mantidas;
(...)
Art. 3° A contribuição não incide:
I - no lançamento nas contas da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de suas
autarquias e fundações;
(...)”
28. Dessa forma, mesmo sobre o pagamento de empresa privada, ou qualquer outra pessoa física ou jurídica, a partir de
conta municipal, não incidia a CPMF. Daí a razão de não ser estranho constar do extrato, relativamente ao valor indicado como
pago à empresa Brita Corrida, a abreviação “s/CPMF”.
29. Por último, igualmente são infundadas as hipotéticas impropriedades apontadas na nota fiscal apresentada pela
recorrente. Nessa parte, a Serur remete aos “itens 23 a 27 da instrução trazida à peça 55”, elaborada pela então Secex/RJ, onde
se destaca o seguinte:
“A nota fiscal 1007 apresenta data de emissão em 22/12/2005, com data de autenticação em 28/3/2016 e data de
recebimento em 6/4/2016 (peça 51, p. 2-3). Aparentemente, parece crer que a nota fiscal foi feita muito tempo depois (...)”.
30. Estou certo de que houve confusão na interpretação dos dados. De fato, a nota fiscal foi emitida em 22/12/2005, como
nela está inscrito. Entretanto, as outras datas não revelam absolutamente nada de errado.
31. Aquilo que se chama de “data de autenticação” é simplesmente a data em que a cópia do documento foi autenticada
no Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais e Ofício de Notas de Magé/RJ. Ou seja, a ex-prefeita, antes de encaminhar a
cópia da nota fiscal à Caixa Econômica Federal, para regularização da prestação de contas, buscou conferir fé pública à
reprodução do original do documento, conforme consignado no selo cartorial (peças 51, pág. 3, e 89, pág. 16).
32. Por outro lado, a “data de recebimento”, que ocorreu poucos dias após a “data de autenticação”, não passa do registro
de recebimento da nota fiscal pela Caixa, isto é, consoante descrito no carimbo ali aposto, significa mero protocolo de inserção
do documento no Sistema de Desenvolvimento Urbano (Sidur), que faz o acompanhamento dos contratos de repasse no âmbito
do banco estatal (peças 51, pág. 2, e 89, pág. 15).
33. Descaracterizados os indícios de desconformidades nas provas de aplicação da última parcela desbloqueada do
contrato de repasse, atinentes à nota fiscal da empresa executora e ao extrato de movimentação bancária da conta específica,
cabe o afastamento do débito atribuído à recorrente.
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34. Não obstante, como a ex-prefeita foi julgada pela omissão no dever de comprovar, no prazo apropriado, a boa
utilização dos recursos públicos, a irregularidade das contas permaneceria, a não ser que o atraso tivesse sido justificado, na
forma do § 4º do art. 209 do Regimento Interno do TCU.
35. Na peça recursal, todavia, nada foi dito para que se pudesse relevar a demora na apresentação da nota fiscal e dos
extratos bancários.
36. Mesmo assim, verifico que a nota fiscal foi fornecida pela ex-prefeita à Caixa Econômica Federal em 6/4/2016,
conforme assinalado logo acima, ao passo que a citação da responsável aconteceu posteriormente, em 25/5/2016, sendo o acórdão
condenatório de 25/10/2016.
37. Quando o Acórdão 6671/2016-1ª Câmara foi proferido, inclusive, a Caixa já havia modificado a anotação de
reprovação das contas para aprovação, inserida no Siafi em 25/8/2016 (peça 51, pág. 1). O fato é que houve demora da Caixa
em informar o Tribunal da nova situação, pois somente o fez em 24/7/2017 (peça 41, pág. 1).
38. É certo, porém, que quando a responsável foi citada no TCU, em suma, pela falta da nota fiscal, o documento já havia
sido entregue ao tomador das contas, que depois o reputou satisfatório para a aprovação final das contas do contrato de repasse.
39. Portanto, se o TCU tivesse sido cientificado tempestivamente do recebimento da nota fiscal pela Caixa, a ex-prefeita
provavelmente nem teria sido citada.
40. Ponderados todos os aspectos, creio que se deva dar provimento ao presente recurso de reconsideração, a fim de que
as contas da ex-Prefeita Núbia Cozzolino sejam julgadas regulares com ressalva.
Diante do exposto, voto para que o Tribunal adote o acórdão que submeto a este Colegiado.

ACÓRDÃO Nº 493/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC-026.258/2015-3
2. Grupo II, Classe de Assunto I - Recurso de Reconsideração.
3. Recorrente: Núbia Cozzolino (CPF 445.041.367-91).
4. Unidade: Prefeitura Municipal de Magé/RJ.
5. Relator: Ministro Vital do Rêgo.
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler.
6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur).
8. Advogados constituídos nos autos: Anderson Moura Rollemberg (OAB/RJ 107.564), José Marcos Motta Ramos
(OAB/RJ 73.027) e outros.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, agora em fase de recurso de reconsideração
contra o Acórdão 6.671/2016-TCU-1ª Câmara.
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, diante das razões expostas
pelo Relator, em:
9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito,
dar-lhe provimento, a fim de:
9.1.1. tornar insubsistente o Acórdão 6.671/2016-TCU-1ª Câmara;
9.1.2. julgar regulares com ressalva as contas da responsável Núbia Cozzolino, dando-lhe quitação, com fundamento nos
arts. 1º, inciso I, 16, inciso II, e art. 18, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 205, art. 208, caput e § 2º, do Regimento Interno do TCU;
9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e à Caixa Econômica Federal.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0493-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler, Bruno Dantas e Vital do Rêgo
(Relator).
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.

GRUPO I – CLASSE V – Primeira Câmara
TC 030.508/2019-3.
Natureza: Aposentadoria.
Órgão: Tribunal Superior do Trabalho.
Interessado: Jane de Jesus Travassos Vargas (145.873.511-72).
Representação legal: não há.
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SUMÁRIO: APOSENTADORIA. PAGAMENTO DA VANTAGEM DENOMINADA “OPÇÃO” ORIUNDA DO
ART. 2º DA LEI 8.911/1994. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS DE APOSENTADORIA APÓS O ADVENTO
DA EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE. NEGATIVA DE REGISTRO.
DETERMINAÇÕES.
RELATÓRIO
Adoto como relatório, com os devidos ajustes de forma, a instrução elaborada no âmbito da Secretaria de Fiscalização de
Pessoal (peça 5), com a qual se manifestou de acordo o corpo gerencial daquela unidade técnica especializada (peça 6), a seguir
transcrita:
INTRODUÇÃO
1. Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de JANE DE JESUS TRAVASSOS VARGAS (CPF: 145.873.511-72)
no cargo de Técnico Judiciário do Tribunal Superior do Trabalho, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de
Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal.
2. O ato foi cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema SISAC, na forma da Instrução Normativa
TCU 55/2007.
EXAME TÉCNICO
3. A aposentadoria se deu na modalidade voluntária, com proventos integrais, calculados com base na última remuneração
do cargo em que se deu a aposentadoria, com fundamento no art. 3º da Emenda Constitucional 47/2005.
4. De acordo com as informações do ato concessório, verifica-se que a interessada implementou os requisitos para se
aposentar, visto que possuía idade, tempo de contribuição, de serviço público, de carreira e de cargo requeridos pelo fundamento
concessório.
5. Detectou-se a concessão da vantagem de opção que trata o art. 2º da Lei 8.911/1994 (c/c art. 18 da Lei 11.416/2006),
e a vantagem de quintos/décimos, transformada em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, pelo artigo 62-A da
Lei 8.112/1990 que passaremos a discorrer abaixo.
Incorporação de opção de função.
6. A possibilidade de carrear para a aposentadoria as vantagens da comissão ou função gratificada adveio com a Lei
1.711/1952, que assim estabelecia em seu art. 180:
“Art. 180. O funcionário que contar mais de 35 anos de serviço público será aposentado:
a) com as vantagens da comissão ou função gratificada em cujo exercício se achar, desde que o exercício abranja, sem
interrupção, os cinco anos anteriores;
b) com idênticas vantagens, desde que o exercício do cargo em comissão ou da função gratificada tenha compreendido
um período de dez anos, consecutivos ou não, mesmo que, ao aposentar-se, o funcionário já esteja fora daquele exercício”.
7. Tal previsão também estava no art. 193 da Lei 8.112/1990:
“Art. 193. O servidor que tiver exercido função de direção, chefia, assessoramento, assistência ou cargo em comissão,
por período de 5 (cinco) anos consecutivos, ou 10 (dez) anos interpolados, poderá aposentar-se com a gratificação da função
ou remuneração do cargo em comissão, de maior valor, desde que exercido por um período mínimo de 2 (dois) anos.
§ 1° Quando o exercício da função ou cargo em comissão de maior valor não corresponder ao período de 2 (dois) anos,
será incorporada a gratificação ou remuneração da função ou cargo em comissão imediatamente inferior dentre os exercidos.
§ 2° A aplicação do disposto neste artigo exclui as vantagens previstas no art. 192, bem como a incorporação de que
trata o art. 62, ressalvado o direito de opção”.
8. Esse regramento vigorou até o dia 18 de janeiro de 1995, quando foi editado a Medida Provisória 831 que, depois de
diversas reedições, foi convertida na Lei 9.527/1997.
9. A Lei 9.624/1998 também tratou de disciplinar a data limite para a concessão da vantagem do art. 193 da Lei
8.112/1990:
“Art. 7º É assegurado o direito à vantagem de que trata a art. 193 da Lei nº 8.112, de 1990, aos servidores que, até 19
de janeiro de 1995, tenham completado todos os requisitos para obtenção de aposentadoria dentro das normas até então
vigentes.
Parágrafo único. A aplicação do disposto no caput exclui a incorporação a que se referia o art. 62 e as vantagens
previstas no art. 192 da Lei nº 8.112, de 1990”.
10. Já a possibilidade de carrear para a aposentadoria a vantagem de “opção” adveio com a edição da Lei 8.911/1994, que
assim estabelecia:
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“Art. 2º É facultado ao servidor investido em cargo em comissão ou função de direção, chefia e assessoramento, previstos
nesta Lei, optar pela remuneração correspondente ao vencimento de seu cargo efetivo, acrescido de cinqüenta e cinco por cento
do vencimento fixado para o cargo em comissão, ou das funções de direção, chefia e assessoramento e da gratificação de
atividade pelo desempenho de função, e mais a representação mensal.
Parágrafo único. O servidor investido em função gratificada (FG) ou de representação (GR), ou assemelhadas,
constantes do Anexo desta Lei, perceberá o valor do vencimento do cargo efetivo, acrescido da remuneração da função para a
qual foi designado.
...........
Art. 11. A vantagem de que trata esta Lei integra os proventos de aposentadoria e pensões.
11. Assim, ao analisar o tema, no âmbito do Acórdão 2.076/2005 – Plenário (Ministro Revisor Valmir Campelo), este
Tribunal fixou entendimento de que seria assegurado na aposentadoria a vantagem decorrente da opção, prevista no art. 2º da
Lei nº 8.911/94, aos servidores que, até a data de 18 de janeiro de 1995, tenham satisfeito os pressupostos temporais estabelecidos
no art. 193 da Lei 8.112/90, ainda que sem os requisitos para aposentação em qualquer modalidade.
12. Tal Acórdão foi proferido em sede de Embargos de Declaração opostos ao Acórdão 589/2009 – Plenário (MinistroRelator Augusto Sherman) que, por sua vez, foi oriundo de Recurso de Reexame contra a Decisão 844/2001 – Plenário (MinistroRelator Walton Alencar Rodrigues).
13. Ao proferir tal entendimento no Acórdão 2.076/2005, este Tribunal baseou-se no conteúdo das Leis 8.112/1990,
8.911/1994 e 9.624/1998.
14. Todavia, após a publicação da Emenda Constitucional 20/1998, que inseriu o parágrafo segundo no art. 40 da
Constituição Federal, tal entendimento deixou de produzir efeitos:
“Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de
15/12/98)
....................
§ 2º Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do
respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da
pensão”. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
15. Isso porque, a partir desse comando constitucional, foi estabelecido um limitador a ser observado por ocasião da
concessão de aposentadorias e pensões por morte, qual seja, a remuneração do servidor no cargo efetivo. Assim, nenhum servidor
poderá, por ocasião de sua aposentadoria, ter proventos superiores que a remuneração do seu cargo efetivo na atividade.
16. Portanto, o alcance do entendimento exposto no Acórdão 2.076/2005 – TCU – Plenário se limita até o dia 16/12/1998,
haja vista que, a incorporação da vantagem de opção aos proventos de aposentadoria ou pensões acarreta descumprimento do
art. 40, § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
17. Sobre o tema (art. 40, § 2º, da Constituição Federal), segue abaixo decisão do Supremo Tribunal Federal no âmbito
do Agravo Regimental 721.354/MG, cuja relatora foi a Ministra Ellen Gracie:
“Revisão de pensão por morte. Cumulação: previdenciária e acidentária. (...) O quantum da pensão por morte, nos
termos do art. 40, § 2º, § 7º e § 8º, não pode extrapolar a totalidade dos vencimentos da remuneração do servidor à época do
seu falecimento”.
[AI 721.354 AgR, rel. min. Ellen Gracie, j. 14-12-2010, 2ª T, DJE de 9-2-2011.]
18. Percebe-se que o comando do art. 40, § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional
20/1998, foi editado exatamente para dar efetividade ao sistema contributivo e solidário da Previdência Social, haja vista que o
servidor jamais poderia efetivar contribuição social de valor que não seria incorporado aos proventos de inatividade.
19. A incorporação aos proventos de aposentadoria ou pensão de qualquer vantagem (no caso concreto a vantagem de
opção), sem a respectiva contribuição previdenciária na ativa, contraria os princípios da solidariedade, da contributividade e do
equilíbrio financeiro e atuarial, todos insculpidos no caput do art. 40 da Constituição Federal.
20. Em virtude da instituição do princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, uma nova fase da Previdência Social foi
inaugurada, trazendo a necessidade de uma legislação que considere a necessidade de sustentabilidade financeira do sistema e
que permita a concessão de benefícios com uma estreita relação com os valores contribuídos.
21. O princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, assim, se constitui como um princípio que busca o equilíbrio das
contas da previdência social, sob o aspecto financeiro e atuarial, global e individual. É um princípio que busca garantir a
manutenção do sistema previdenciário, fazendo com que os benefícios devidos por lei sejam satisfeitos no presente e no futuro.
Utilizando, para isso, técnicas financeiras e atuariais que considerem fatores como a variação demográfica da população, volume
de contribuições e de benefícios em manutenção, períodos de contribuição de manutenção de benefícios, além de diversos outros
fatores que devam ser considerados para que haja esse equilíbrio.
22. O princípio foi inserido no texto da Lei Maior como mandamento a ser perseguido pelo legislador ordinário ou
interprete da norma e acompanhado de perto pelo organizador da Previdência Social. Não se trata de abstração especulativa ou
construção doutrinária; é comando dispositivo invocável quando das medidas que atentem contra sua determinação. Se ignorado
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pelo administrador ou legislador ordinário, vale dizer, pelo aplicador da regra previdenciária, a providência tomada reveste-se
da classificação jurídica de inconstitucionalidade, sobrevindo os consectários inerentes.
23. A respeito do tema, segue abaixo entendimentos do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o tema:
“O princípio da solidariedade se presta a universalizar o âmbito de potenciais contribuintes, mitigando a referibilidade
que é própria das contribuições. Não se presta o referido postulado a legitimar distorções na base de cálculo das contribuições,
as quais, no intuito desmedido de arrecadar, acarretam o desvirtuamento da natureza retributiva que deve marcar os regimes
de previdência”.
[ARE 669.573 AgR, rel. min. Roberto Barroso, j. 4-8-2015, 1ª T, DJE de 26-8-2015.]
“O sistema público de previdência social é fundamentado no princípio da solidariedade (art. 3º, I, da CB/1988),
contribuindo os ativos para financiar os benefícios pagos aos inativos. Se todos, inclusive inativos e pensionistas, estão sujeitos
ao pagamento das contribuições, bem como aos aumentos de suas alíquotas, seria flagrante a afronta ao princípio da isonomia
se o legislador distinguisse, entre os beneficiários, alguns mais e outros menos privilegiados, eis que todos contribuem, conforme
as mesmas regras, para financiar o sistema. Se as alterações na legislação sobre custeio atingem a todos, indiscriminadamente,
já que as contribuições previdenciárias têm natureza tributária, não há que se estabelecer discriminação entre os beneficiários,
sob pena de violação do princípio constitucional da isonomia”.
[RE 450.855 AgR, rel. min. Eros Grau, j. 23-8-2005, 1ª T, DJ de 9-12-2005.]
“Impossibilidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias. A jurisprudência
do STF firmou-se no sentido de que somente as parcelas que podem ser incorporadas à remuneração do servidor para fins de
aposentadoria podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária”.
[AI 710.361 AgR, rel. min. Cármen Lúcia, j. 7-4-2009, 1ª T, DJE de 8-5-2009.]
= AI 712.880 AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 26-5-2009, 1ª T, DJE de 11-9-2009
Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 163 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso
extraordinário para determinar a restituição das parcelas não prescritas, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros
Teori Zavascki, Dias Toffoli (Presidente), Marco Aurélio e Gilmar Mendes. Em seguida, por maioria, fixou-se a seguinte tese:
“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público,
tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’”, vencido o Ministro
Marco Aurélio. Não votou o Ministro Alexandre de Moraes, sucessor do Ministro Teori Zavascki. Ausente, justificadamente, o
Ministro Celso de Mello. Plenário, 11.10.2018.
RE 593.068/SC (Min. Relator Roberto Barroso)
24. Percebe-se que é entendimento pacífico do STF de que somente as parcelas que podem ser incorporadas à
remuneração do servidor para fins de aposentadoria podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária.
25. Com base nessa jurisprudência do STF, esta Unidade Técnica entende que a recíproca também é verdadeira, ou seja,
somente as parcelas que sofrem a incidência da contribuição previdenciária na atividade podem ser incorporadas à
remuneração do servidor para fins de aposentadoria e pensões.
26. Esta Corte de Contas já se pronunciou sobre essa matéria. O item 9.2.1. do Acórdão 1.286/2008-TCU-Plenário,
relator: Ministro Marcos Bemquerer, esclarece que:
“9.2.1. no regime contributivo previdenciário constitucional é vedado ao servidor público carrear para os proventos da
aposentadoria ou para a pensão por ele instituída parcela da remuneração sobre a qual não incidiu desconto previdenciário”;
27. Além disso, entende-se que está claro no voto do Ministro Benjamin Zymler, proferido no Acórdão 2.000/2017TCU-Plenário, de que é necessária a contribuição previdenciária, na ativa, de qualquer parcela que seja incorporável aos
proventos de aposentadorias e pensões.
28. Assim, entende-se que não se alinha ao atual comando constitucional a incorporação aos proventos de aposentadorias
e pensões de determinada parcela que não haja incidência de contribuição previdenciária na ativa, como é o caso da vantagem
de “opção” aqui tratada que sequer é paga aos servidores em atividade.
29. Corroborando com o comando constitucional, no âmbito do Acórdão 1.599/2019 – TCU – Plenário (Ministro-Relator
Benjamin Zymler), este Tribunal fixou entendimento de que era “vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da
Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão (“opção”), aos servidores que
implementaram os requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou
o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria”.
30. Diante disso, por se tratar de vantagem que proporciona um acréscimo aos proventos de aposentadoria em relação à
última remuneração contributiva da atividade, é indevida a incorporação da vantagem que trata o art. 193 da Lei 8.112/1990,
inclusive o pagamento parcial da função comissionada (“opção”) aos servidores que implementaram os requisitos de
aposentadoria após 16/12/1998, em face do disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela
Emenda Constitucional 20/1998.
Incorporação de quintos/décimos de função.
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31. Sobre a vantagem de quintos, a jurisprudência deste Tribunal consubstanciada na Decisão 925/1999-Plenário
(Ministro-Relator Walton Alencar) e Acórdãos 731/2003-Plenário e 732/2003-Plenário (ambos de Relatoria do Ministro
Guilherme Palmeira), que se alinha à decisão do Supremo Tribunal Federal - STF no âmbito do Recurso Extraordinário
638.115/CE (Relator Ministro Gilmar Mendes), admite a incorporação ou atualização da vantagem de quintos, transformada em
Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI pelo art. 62-A da Lei 8.112/1990, somente até o dia 8/4/1998, conforme
previsto no art. 3º da Lei 9.624/1998.
32. Ademais, nos termos do Acórdão 5.455/2018 - 2ª Câmara (Ministro-Relator José Mucio Monteiro), eventual tempo
residual existente em 10/11/1997, não empregado para a concessão de quintos, pode ser utilizado para incorporação de apenas
um décimo, nos termos do art. 5º da Lei 9.624/1998, com termo final, a qualquer tempo, na data em que o servidor completar o
interstício de doze meses, de acordo com a sistemática definida na redação original do art. 3º da Lei 8.911/1994, com posterior
transformação em VPNI.
33. Passa-se, a partir desse momento, à análise do ato em destaque:
33.1. A concessão da vantagem de “quintos” ou “décimos” está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal.
33.2. Sobre a vantagem de “opção”, entende-se que sua concessão foi indevida, visto que proporcionou um acréscimo aos
proventos de aposentadoria em relação a última remuneração contributiva da atividade, resultando em descumprimento do
disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
33.3. Especificamente sobre o acréscimo de 13,23% (VPI – Decisão judicial) sobre as parcelas remuneratórias, entendese desnecessário maiores comentários, haja vista que ele não está refletindo nos proventos atuais (peça 2), em face de decisão do
Supremo Tribunal Federal na Reclamação 14872, que determinou a cessação do pagamento desse acréscimo.
34. Nada obstante, deve-se dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, nos termos do
Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal.
35. Por fim, vale destacar que o aludido ato deu entrada neste Tribunal há menos de cinco anos, não sendo aplicável,
portanto, o procedimento de contraditório e ampla defesa determinado pelo Acórdão 587/2011-TCU-Plenário.
CONCLUSÃO
36. A abrangência e a profundidade das verificações levadas a efeito fundamentam convicção de que o ato de
aposentadoria deve ser apreciado pela ilegalidade, em razão de conter o pagamento da vantagem de opção que trata o art. 2º da
Lei 8.911/1994 (c/c art. 18 da Lei 11.416/2006), o que proporcionou um acréscimo aos proventos de aposentadoria em relação
a última remuneração contributiva da atividade, resultando em descumprimento do disposto no art. 40, caput e § 2º, da
Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
37. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1 o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei
8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, propõe-se:
a) considerar ilegal e negar o registro do ato constante do presente processo.
b) dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da
Súmula de Jurisprudência do TCU;
c) determinar à Unidade Jurisdicionada que:
c.1) abstenha de realizar pagamentos para o ato ora apreciado pela ilegalidade, no prazo 15 (quinze) dias, contados a partir
da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art.
262, caput, do Regimento Interno do TCU;
c.2) emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias, após corrigida a falha
que ensejou na ilegalidade do ato;
c.3) comunique a interessada do teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de
eventuais recursos não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os
recursos não sejam providos;
c.4) no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a
interessada está ciente do julgamento deste Tribunal.
2. O Ministério Público, representado nos autos pelo Procurador Dr. Júlio Marcelo de Oliveira, manifestou-se de acordo
com a proposição da unidade técnica (peça 7).
É o Relatório.

VOTO
Aprecia-se, nesta oportunidade, ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Superior do Trabalho em favor
da Sra. Jane de Jesus Travassos Vargas. No ato em questão, a Sefip identificou indícios de irregularidade no pagamento da
vantagem denominada “opção”.
2. Preliminarmente vale dizer que o ato em questão foi emitido na data de 1/7/2015 e disponibilizado ao TCU em
21/9/2015, portanto, há menos de 5 (cinco) anos, situação que à luz do entendimento firmado a partir da prolação do Acórdão
587/2011-TCU-Plenário, dispensa a oitiva do beneficiário do ato.
3. A unidade técnica propõe considerar ilegal o ato em epígrafe em razão do pagamento da vantagem “opção”, de que
trata o art. 2º da Lei 8.911/1994 (c/c art. 18 da Lei 11.416/2006). Isso porque, tendo como parâmetro o disposto no art. 40, caput
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e § 2º, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998, o pagamento da vantagem mencionada
proporcionou um acréscimo indevido aos proventos de aposentadoria da interessada em relação à última remuneração
contributiva da atividade, tornando irregular a percepção da parcela. É que, no caso dos autos, os requisitos de aposentadoria
foram implementados após a promulgação da referida Emenda Constitucional, situação que não ampara o pagamento da “opção”.
-II4. Registro minha concordância integral com a proposta formulada pela unidade técnica, aquiescida pela manifestação
do MPTCU, razão pela qual acolho os pareceres precedentes por seus próprios fundamentos, valendo-me, para tanto, da técnica
da motivação per relationem, nos termos do art. 2º, § 3º, do Decreto 9.830, de 10 de junho de 2019, sem prejuízo de tecer os
comentários a seguir.
5. De início, no que diz respeito ao pagamento da parcela que decorre da incorporação de quintos nos proventos de
aposentadoria da interessada, não há reparos a fazer nas análises empreendidas pela Sefip, razão pela qual entendo regular tal
pagamento.
6. No que diz respeito à percepção da vantagem denominada “opção” de que trata o art. 2º da Lei 8.911/1994, observo
que tal parcela restou garantida aos servidores que reuniram os requisitos para se aposentar antes do advento da Emenda
Constitucional 20, de 16 de dezembro de 1998. Isso porque, a partir da promulgação da referida norma Constitucional, ficou
vedada a percepção de parcelas que superassem a última remuneração percebida na atividade. É nesse sentido o teor do art. 40,
§ 2º, com a redação dada pela EC 20/1998:
Art. 40 (...)
§ 2º - Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do
respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da
pensão. (Redação dada pela Emenda Constitucional 20, de 15/12/98).
7. Vale mencionar que a vantagem denominada “opção”, ao contrário da incorporação de quintos, só é percebida por
ocasião da passagem para a inatividade. Diante de tal peculiaridade e considerando o regramento constante da Constituição
Federal a partir de promulgação da EC 20/1998, é irregular perceber a referida parcela caso os requisitos de inativação não
tenham sido implementados até 15/12/1998.
8. Sobre essa questão, observo que este Tribunal se manifestou recentemente, a partir da prolação do Acórdão
1.599/2019-TCU-Plenário, da Relatoria do Min. Benjamin Zymler, firmando entendimento no sentido de que:
(...) é vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento parcial da
remuneração do cargo em comissão (“opção”), aos servidores que implementaram os requisitos de aposentadoria após
16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo
no qual se deu a aposentadoria.
9. Considerando essa ordem de ideias, o ato em epígrafe não reúne condições para receber a chancela da legalidade
porquanto o pagamento da parcela denominada “opção” fere a regra contida no art. 40, § 2º, da Constituição Federal.
Ante o exposto, VOTO para que seja adotada a minuta de acórdão que ora trago ao exame deste Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 494/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 030.508/2019-3.
2. Grupo I – Classe de Assunto: V – Aposentadoria.
3. Interessado: Jane de Jesus Travassos Vargas (145.873.511-72).
4. Órgão: Tribunal Superior do Trabalho.
5. Relator: Ministro Vital do Rêgo.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal
Superior do Trabalho em favor da ex-servidora Jane de Jesus Travassos Vargas;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com fundamento no art.
71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1º, do RI/TCU e
ante as razões expostas pelo Relator, em:
9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria, emitido em favor de Jane de Jesus Travassos Vargas
(145.873.511-72), recusando o respectivo registro;
9.1.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo Tribunal Superior do Trabalho
do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU;
9.2. determinar ao Tribunal Superior do Trabalho, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que:
9.2.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, em especial da vantagem denominada “opção”,
comunicando ao TCU, no prazo de quinze dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno
do TCU, art. 8º, caput, da Resolução-TCU 206/2007 e art. 19, caput, da Instrução Normativa-TCU 78/2018;
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9.2.2. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, 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;
9.2.3. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição
de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso
não seja provido;
9.2.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios
de que a interessada está ciente da presente deliberação.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0494-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler, Bruno Dantas e Vital do Rêgo
(Relator).
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.

GRUPO I – CLASSE V – Primeira Câmara
TC 031.218/2019-9.
Natureza: Aposentadoria.
Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região.
Interessado: Alcides Guimarães Filho (319.053.079-34).
Representação legal: não há.
SUMÁRIO: APOSENTADORIA. PAGAMENTO DA VANTAGEM DENOMINADA “OPÇÃO” ORIUNDA DO
ART. 2º DA LEI 8.911/1994. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS DE APOSENTADORIA APÓS O ADVENTO
DA EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE. NEGATIVA DE REGISTRO.
DETERMINAÇÕES.
RELATÓRIO
Adoto como relatório, com os devidos ajustes de forma, a instrução elaborada no âmbito da Secretaria de Fiscalização de
Pessoal (peça 5), com a qual se manifestou de acordo o corpo gerencial daquela unidade técnica especializada (peça 6), a seguir
transcrita:
INTRODUÇÃO
1. Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de ALCIDES GUIMARÃES FILHO (CPF: 319.053.079-34) no cargo
de Analista Judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal
de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal.
2. O ato foi cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema SISAC, na forma da Instrução Normativa
TCU 55/2007.
EXAME TÉCNICO
3. A aposentadoria se deu na modalidade voluntária, com proventos integrais, calculados com base na última remuneração
do cargo em que se deu a aposentadoria, com fundamento no art. 3º da Emenda Constitucional 47/2005.
4. De acordo com as informações do ato concessório, verifica-se que o interessado implementou os requisitos para se
aposentar, visto que possuía idade, tempo de contribuição, de serviço público, de carreira e de cargo requeridos pelo fundamento
concessório.
5. Detectou-se a concessão da vantagem de opção que trata o art. 2º da Lei 8.911/1994 (c/c art. 18 da Lei 11.416/2006),
e a vantagem de quintos/décimos, transformada em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, pelo artigo 62-A da
Lei 8.112/1990 que passaremos a discorrer abaixo.
Incorporação de opção de função.
6. A possibilidade de carrear para a aposentadoria as vantagens da comissão ou função gratificada adveio com a Lei
1.711/1952, que assim estabelecia em seu art. 180:
“Art. 180. O funcionário que contar mais de 35 anos de serviço público será aposentado:
a) com as vantagens da comissão ou função gratificada em cujo exercício se achar, desde que o exercício abranja, sem
interrupção, os cinco anos anteriores;
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b) com idênticas vantagens, desde que o exercício do cargo em comissão ou da função gratificada tenha compreendido
um período de dez anos, consecutivos ou não, mesmo que, ao aposentar-se, o funcionário já esteja fora daquele exercício”.
7. Tal previsão também estava no art. 193 da Lei 8.112/1990:
“Art. 193. O servidor que tiver exercido função de direção, chefia, assessoramento, assistência ou cargo em comissão,
por período de 5 (cinco) anos consecutivos, ou 10 (dez) anos interpolados, poderá aposentar-se com a gratificação da função
ou remuneração do cargo em comissão, de maior valor, desde que exercido por um período mínimo de 2 (dois) anos.
§ 1° Quando o exercício da função ou cargo em comissão de maior valor não corresponder ao período de 2 (dois) anos,
será incorporada a gratificação ou remuneração da função ou cargo em comissão imediatamente inferior dentre os exercidos.
§ 2° A aplicação do disposto neste artigo exclui as vantagens previstas no art. 192, bem como a incorporação de que
trata o art. 62, ressalvado o direito de opção”.
8. Esse regramento vigorou até o dia 18 de janeiro de 1995, quando foi editado a Medida Provisória 831 que, depois de
diversas reedições, foi convertida na Lei 9.527/1997.
9. A Lei 9.624/1998 também tratou de disciplinar a data limite para a concessão da vantagem do art. 193 da Lei
8.112/1990:
“Art. 7º É assegurado o direito à vantagem de que trata a art. 193 da Lei nº 8.112, de 1990, aos servidores que, até 19
de janeiro de 1995, tenham completado todos os requisitos para obtenção de aposentadoria dentro das normas até então
vigentes.
Parágrafo único. A aplicação do disposto no caput exclui a incorporação a que se referia o art. 62 e as vantagens
previstas no art. 192 da Lei nº 8.112, de 1990”.
10. Já a possibilidade de carrear para a aposentadoria a vantagem de “opção” adveio com a edição da Lei 8.911/1994,
que assim estabelecia:
“Art. 2º É facultado ao servidor investido em cargo em comissão ou função de direção, chefia e assessoramento, previstos
nesta Lei, optar pela remuneração correspondente ao vencimento de seu cargo efetivo, acrescido de cinqüenta e cinco por cento
do vencimento fixado para o cargo em comissão, ou das funções de direção, chefia e assessoramento e da gratificação de
atividade pelo desempenho de função, e mais a representação mensal.
Parágrafo único. O servidor investido em função gratificada (FG) ou de representação (GR), ou assemelhadas,
constantes do Anexo desta Lei, perceberá o valor do vencimento do cargo efetivo, acrescido da remuneração da função para a
qual foi designado.
...........
Art. 11. A vantagem de que trata esta Lei integra os proventos de aposentadoria e pensões.
11. Assim, ao analisar o tema, no âmbito do Acórdão 2.076/2005 – Plenário (Ministro Revisor Valmir Campelo), este
Tribunal fixou entendimento de que seria assegurado na aposentadoria a vantagem decorrente da opção, prevista no art. 2º da
Lei nº 8.911/94, aos servidores que, até a data de 18 de janeiro de 1995, tenham satisfeito os pressupostos temporais estabelecidos
no art. 193 da Lei 8.112/90, ainda que sem os requisitos para aposentação em qualquer modalidade.
12. Tal Acórdão foi proferido em sede de Embargos de Declaração opostos ao Acórdão 589/2009 – Plenário (MinistroRelator Augusto Sherman) que, por sua vez, foi oriundo de Recurso de Reexame contra a Decisão 844/2001 – Plenário (MinistroRelator Walton Alencar Rodrigues).
13. Ao proferir tal entendimento no Acórdão 2.076/2005, este Tribunal baseou-se no conteúdo das Leis 8.112/1990,
8.911/1994 e 9.624/1998.
14. Todavia, após a publicação da Emenda Constitucional 20/1998, que inseriu o parágrafo segundo no art. 40 da
Constituição Federal, tal entendimento deixou de produzir efeitos:
“Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de
15/12/98)
....................
§ 2º Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do
respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da
pensão”. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
15. Isso porque, a partir desse comando constitucional, foi estabelecido um limitador a ser observado por ocasião da
concessão de aposentadorias e pensões por morte, qual seja, a remuneração do servidor no cargo efetivo. Assim, nenhum servidor
poderá, por ocasião de sua aposentadoria, ter proventos superiores que a remuneração do seu cargo efetivo na atividade.
16. Portanto, o alcance do entendimento exposto no Acórdão 2.076/2005 – TCU – Plenário se limita até o dia 16/12/1998,
haja vista que, a incorporação da vantagem de opção aos proventos de aposentadoria ou pensões acarreta descumprimento do
art. 40, § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
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17. Sobre o tema (art. 40, § 2º, da Constituição Federal), segue abaixo decisão do Supremo Tribunal Federal no âmbito
do Agravo Regimental 721.354/MG, cuja relatora foi a Ministra Ellen Gracie:
“Revisão de pensão por morte. Cumulação: previdenciária e acidentária. (...) O quantum da pensão por morte, nos
termos do art. 40, § 2º, § 7º e § 8º, não pode extrapolar a totalidade dos vencimentos da remuneração do servidor à época do
seu falecimento”.
[AI 721.354 AgR, rel. min. Ellen Gracie, j. 14-12-2010, 2ª T, DJE de 9-2-2011.]
18. Percebe-se que o comando do art. 40, § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional
20/1998, foi editado exatamente para dar efetividade ao sistema contributivo e solidário da Previdência Social, haja vista que o
servidor jamais poderia efetivar contribuição social de valor que não seria incorporado aos proventos de inatividade.
19. A incorporação aos proventos de aposentadoria ou pensão de qualquer vantagem (no caso concreto a vantagem de
opção), sem a respectiva contribuição previdenciária na ativa, contraria os princípios da solidariedade, da contributividade e do
equilíbrio financeiro e atuarial, todos insculpidos no caput do art. 40 da Constituição Federal.
20. Em virtude da instituição do princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, uma nova fase da Previdência Social foi
inaugurada, trazendo a necessidade de uma legislação que considere a necessidade de sustentabilidade financeira do sistema e
que permita a concessão de benefícios com uma estreita relação com os valores contribuídos.
21. O princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, assim, se constitui como um princípio que busca o equilíbrio das
contas da previdência social, sob o aspecto financeiro e atuarial, global e individual. É um princípio que busca garantir a
manutenção do sistema previdenciário, fazendo com que os benefícios devidos por lei sejam satisfeitos no presente e no futuro.
Utilizando, para isso, técnicas financeiras e atuariais que considerem fatores como a variação demográfica da população, volume
de contribuições e de benefícios em manutenção, períodos de contribuição de manutenção de benefícios, além de diversos outros
fatores que devam ser considerados para que haja esse equilíbrio.
22. O princípio foi inserido no texto da Lei Maior como mandamento a ser perseguido pelo legislador ordinário ou
interprete da norma e acompanhado de perto pelo organizador da Previdência Social. Não se trata de abstração especulativa ou
construção doutrinária; é comando dispositivo invocável quando das medidas que atentem contra sua determinação. Se ignorado
pelo administrador ou legislador ordinário, vale dizer, pelo aplicador da regra previdenciária, a providência tomada reveste-se
da classificação jurídica de inconstitucionalidade, sobrevindo os consectários inerentes.
23. A respeito do tema, segue abaixo entendimentos do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o tema:
“O princípio da solidariedade se presta a universalizar o âmbito de potenciais contribuintes, mitigando a referibilidade
que é própria das contribuições. Não se presta o referido postulado a legitimar distorções na base de cálculo das contribuições,
as quais, no intuito desmedido de arrecadar, acarretam o desvirtuamento da natureza retributiva que deve marcar os regimes
de previdência”.
[ARE 669.573 AgR, rel. min. Roberto Barroso, j. 4-8-2015, 1ª T, DJE de 26-8-2015.]
“O sistema público de previdência social é fundamentado no princípio da solidariedade (art. 3º, I, da CB/1988),
contribuindo os ativos para financiar os benefícios pagos aos inativos. Se todos, inclusive inativos e pensionistas, estão sujeitos
ao pagamento das contribuições, bem como aos aumentos de suas alíquotas, seria flagrante a afronta ao princípio da isonomia
se o legislador distinguisse, entre os beneficiários, alguns mais e outros menos privilegiados, eis que todos contribuem, conforme
as mesmas regras, para financiar o sistema. Se as alterações na legislação sobre custeio atingem a todos, indiscriminadamente,
já que as contribuições previdenciárias têm natureza tributária, não há que se estabelecer discriminação entre os beneficiários,
sob pena de violação do princípio constitucional da isonomia”.
[RE 450.855 AgR, rel. min. Eros Grau, j. 23-8-2005, 1ª T, DJ de 9-12-2005.]
“Impossibilidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias. A jurisprudência
do STF firmou-se no sentido de que somente as parcelas que podem ser incorporadas à remuneração do servidor para fins de
aposentadoria podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária”.
[AI 710.361 AgR, rel. min. Cármen Lúcia, j. 7-4-2009, 1ª T, DJE de 8-5-2009.]
= AI 712.880 AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 26-5-2009, 1ª T, DJE de 11-9-2009
Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 163 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso
extraordinário para determinar a restituição das parcelas não prescritas, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros
Teori Zavascki, Dias Toffoli (Presidente), Marco Aurélio e Gilmar Mendes. Em seguida, por maioria, fixou-se a seguinte tese:
“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público,
tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’”, vencido o Ministro
Marco Aurélio. Não votou o Ministro Alexandre de Moraes, sucessor do Ministro Teori Zavascki. Ausente, justificadamente, o
Ministro Celso de Mello. Plenário, 11.10.2018.
RE 593.068/SC (Min. Relator Roberto Barroso)
24. Percebe-se que é entendimento pacífico do STF de que somente as parcelas que podem ser incorporadas à
remuneração do servidor para fins de aposentadoria podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária.
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25. Com base nessa jurisprudência do STF, esta Unidade Técnica entende que a recíproca também é verdadeira, ou seja,
somente as parcelas que sofrem a incidência da contribuição previdenciária na atividade podem ser incorporadas à
remuneração do servidor para fins de aposentadoria e pensões.
26. Esta Corte de Contas já se pronunciou sobre essa matéria. O item 9.2.1. do Acórdão 1.286/2008-TCU-Plenário,
relator: Ministro Marcos Bemquerer, esclarece que:
“9.2.1. no regime contributivo previdenciário constitucional é vedado ao servidor público carrear para os proventos da
aposentadoria ou para a pensão por ele instituída parcela da remuneração sobre a qual não incidiu desconto previdenciário”;
27. Além disso, entende-se que está claro no voto do Ministro Benjamin Zymler, proferido no Acórdão 2.000/2017TCU-Plenário, de que é necessária a contribuição previdenciária, na ativa, de qualquer parcela que seja incorporável aos
proventos de aposentadorias e pensões.
28. Assim, entende-se que não se alinha ao atual comando constitucional a incorporação aos proventos de aposentadorias
e pensões de determinada parcela que não haja incidência de contribuição previdenciária na ativa, como é o caso da vantagem
de “opção” aqui tratada que sequer é paga aos servidores em atividade.
29. Corroborando com o comando constitucional, no âmbito do Acórdão 1.599/2019 – TCU – Plenário (Ministro-Relator
Benjamin Zymler), este Tribunal fixou entendimento de que era “vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da
Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão (“opção”), aos servidores que
implementaram os requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou
o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria”.
30. Diante disso, por se tratar de vantagem que proporciona um acréscimo aos proventos de aposentadoria em relação à
última remuneração contributiva da atividade, é indevida a incorporação da vantagem que trata o art. 193 da Lei 8.112/1990,
inclusive o pagamento parcial da função comissionada (“opção”) aos servidores que implementaram os requisitos de
aposentadoria após 16/12/1998, em face do disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela
Emenda Constitucional 20/1998.
Incorporação de quintos/décimos de função.
31. Sobre a vantagem de quintos, a jurisprudência deste Tribunal consubstanciada na Decisão 925/1999-Plenário
(Ministro-Relator Walton Alencar) e Acórdãos 731/2003-Plenário e 732/2003-Plenário (ambos de Relatoria do Ministro
Guilherme Palmeira), que se alinha à decisão do Supremo Tribunal Federal - STF no âmbito do Recurso Extraordinário
638.115/CE (Relator Ministro Gilmar Mendes), admite a incorporação ou atualização da vantagem de quintos, transformada em
Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI pelo art. 62-A da Lei 8.112/1990, somente até o dia 8/4/1998, conforme
previsto no art. 3º da Lei 9.624/1998.
32. Ademais, nos termos do Acórdão 5.455/2018 - 2ª Câmara (Ministro-Relator José Mucio Monteiro), eventual tempo
residual existente em 10/11/1997, não empregado para a concessão de quintos, pode ser utilizado para incorporação de apenas
um décimo, nos termos do art. 5º da Lei 9.624/1998, com termo final, a qualquer tempo, na data em que o servidor completar o
interstício de doze meses, de acordo com a sistemática definida na redação original do art. 3º da Lei 8.911/1994, com posterior
transformação em VPNI.
33. Passa-se, a partir desse momento, à análise do ato em destaque:
33.1. A concessão da vantagem de “quintos” ou “décimos” está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal.
33.2. Sobre a vantagem de “opção”, entende-se que sua concessão foi indevida, visto que proporcionou um acréscimo aos
proventos de aposentadoria em relação a última remuneração contributiva da atividade, resultando em descumprimento do
disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
33.3. Especificamente sobre o acréscimo de 13,23% (VPI – Decisão judicial) sobre as parcelas remuneratórias, entendese desnecessário maiores comentários, haja vista que ele não está refletindo nos proventos atuais (peça 2), em face de decisão do
Supremo Tribunal Federal na Reclamação 14872, que determinou a cessação do pagamento desse acréscimo.
34. Nada obstante, deve-se dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, nos termos do
Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal.
35. Por fim, vale destacar que o aludido ato deu entrada neste Tribunal há menos de cinco anos, não sendo aplicável,
portanto, o procedimento de contraditório e ampla defesa determinado pelo Acórdão 587/2011-TCU-Plenário.
CONCLUSÃO
36. A abrangência e a profundidade das verificações levadas a efeito fundamentam convicção de que o ato de
aposentadoria deve ser apreciado pela ilegalidade, em razão de conter o pagamento da vantagem de opção que trata o art. 2º da
Lei 8.911/1994 (c/c art. 18 da Lei 11.416/2006), o que proporcionou um acréscimo aos proventos de aposentadoria em relação
a última remuneração contributiva da atividade, resultando em descumprimento do disposto no art. 40, caput e § 2º, da
Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
37. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1 o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei
8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, propõe-se:
a) considerar ilegal e negar o registro do ato constante do presente processo.
b) dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da
Súmula de Jurisprudência do TCU;
c) determinar à Unidade Jurisdicionada que:
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c.1) abstenha de realizar pagamentos para o ato ora apreciado pela ilegalidade, no prazo 15 (quinze) dias, contados a partir
da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art.
262, caput, do Regimento Interno do TCU;
c.2) emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias, após corrigida a falha
que ensejou na ilegalidade do ato;
c.3) comunique o interessado do teor desta decisão, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição
de eventuais recursos não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os
recursos não sejam providos;
c.4) no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que o
interessado está ciente do julgamento deste Tribunal.
2. O Ministério Público, representado nos autos pelo Procurador Dr. Júlio Marcelo de Oliveira, manifestou-se de acordo
com a proposição da unidade técnica (peça 7).
É o Relatório.

VOTO
Aprecia-se, nesta oportunidade, ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª
Região em favor do Sr. Alcides Guimarães Filho. No ato em questão, a Sefip identificou indícios de irregularidade no pagamento
da vantagem denominada “opção”.
2. Preliminarmente vale dizer que o ato em questão foi emitido na data de 11/3/2015 e disponibilizado ao TCU em
22/6/2015, portanto, há menos de 5 (cinco) anos, situação que, à luz do entendimento firmado a partir da prolação do Acórdão
587/2011-TCU-Plenário, dispensa a oitiva do beneficiário do ato.
3. A unidade técnica propõe considerar ilegal o ato em epígrafe em razão do pagamento da vantagem “opção”, de que
trata o art. 2º da Lei 8.911/1994 (c/c art. 18 da Lei 11.416/2006). Isso porque, tendo como parâmetro o disposto no art. 40, caput
e § 2º, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998, o pagamento da vantagem mencionada
proporcionou um acréscimo indevido aos proventos de aposentadoria do interessado em relação à última remuneração
contributiva da atividade, tornando irregular a percepção da parcela. É que, no caso dos autos, os requisitos de aposentadoria
foram implementados após a promulgação da referida Emenda Constitucional, situação que não ampara o pagamento da “opção”.
-II4. Registro minha concordância integral com a proposta formulada pela unidade técnica, aquiescida pela manifestação
do MPTCU, razão pela qual acolho os pareceres precedentes por seus próprios fundamentos, valendo-me, para tanto, da técnica
da motivação per relationem, nos termos do art. 2º, § 3º, do Decreto 9.830, de 10 de junho de 2019, sem prejuízo de tecer os
comentários a seguir.
5. De início, no que diz respeito ao pagamento da parcela que decorre da incorporação de quintos nos proventos de
aposentadoria do interessado, não há reparos a fazer nas análises empreendidas pela Sefip, razão pela qual entendo regular tal
pagamento.
6. No que diz respeito à percepção da vantagem denominada “opção” de que trata o art. 2º da Lei 8.911/1994, observo
que tal parcela restou garantida aos servidores que reuniram os requisitos para se aposentar antes do advento da Emenda
Constitucional 20, de 16 de dezembro de 1998. Isso porque, a partir da promulgação da referida norma Constitucional, ficou
vedada a percepção de parcelas que superassem a última remuneração percebida na atividade. É nesse sentido o teor do art. 40,
§ 2º, com a redação dada pela EC 20/1998:
Art. 40 (...)
§ 2º - Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do
respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da
pensão. (Redação dada pela Emenda Constitucional 20, de 15/12/98).
7. Vale mencionar que a vantagem denominada “opção”, ao contrário da incorporação de quintos, só é percebida por
ocasião da passagem para a inatividade. Diante de tal peculiaridade e considerando o regramento constante da Constituição
Federal a partir de promulgação da EC 20/1998, é irregular perceber a referida parcela caso os requisitos de inativação não
tenham sido implementados até 15/12/1998.
8. Sobre essa questão, observo que este Tribunal se manifestou recentemente, a partir da prolação do Acórdão
1.599/2019-TCU-Plenário, da Relatoria do Min. Benjamin Zymler, firmando entendimento no sentido de que:
(...) é vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento parcial da
remuneração do cargo em comissão (“opção”), aos servidores que implementaram os requisitos de aposentadoria após
16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo
no qual se deu a aposentadoria.
9. Considerando essa ordem de ideias, o ato em epígrafe não reúne condições para receber a chancela da legalidade
porquanto o pagamento da parcela denominada “opção” fere a regra contida no art. 40, § 2º, da Constituição Federal.
Ante o exposto, VOTO para que seja adotada a minuta de acórdão que ora trago ao exame deste Colegiado.
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ACÓRDÃO Nº 495/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 031.218/2019-9.
2. Grupo I – Classe de Assunto: V – Aposentadoria.
3. Interessado: Alcides Guimarães Filho (319.053.079-34).
4. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região.
5. Relator: Ministro Vital do Rêgo.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal
Regional do Trabalho da 9ª Região em favor do ex-servidor Alcides Guimarães Filho;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com fundamento no art.
71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1º, do RI/TCU e
ante as razões expostas pelo Relator, em:
9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria, emitido em favor de Alcides Guimarães Filho (319.053.07934), recusando o respectivo registro;
9.1.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo Tribunal Regional do
Trabalho da 9ª Região do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU;
9.2. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que:
9.2.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, em especial da vantagem denominada “opção”,
comunicando ao TCU, no prazo de quinze dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno
do TCU, art. 8º, caput, da Resolução-TCU 206/2007 e art. 19, caput, da Instrução Normativa-TCU 78/2018;
9.2.2. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de trinta dias,
consoante os arts. 262, § 2º, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3º, da Instrução Normativa TCU 78/2018;
9.2.3. comunique ao interessado o teor desta decisão, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição
de eventual recurso não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso
não seja provido;
9.2.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios
de que o interessado está ciente da presente deliberação.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0495-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler, Bruno Dantas e Vital do Rêgo
(Relator).
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.

GRUPO I – CLASSE V – Primeira Câmara
TC 031.273/2019-0.
Natureza: Aposentadoria.
Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região/AC e RO.
Interessada: Maria Jose Rezende Lage (104.274.571-49).
Representação legal: não há.
SUMÁRIO: APOSENTADORIA. PAGAMENTO DA VANTAGEM DENOMINADA “OPÇÃO” ORIUNDA DO
ART. 2º DA LEI 8.911/1994. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS DE APOSENTADORIA APÓS O ADVENTO
DA EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998. IMPOSSIBILIDADE. LEGALIDADE DO ATO INICIAL.
ILEGALIDADE DO ATO DE ALTERAÇÃO. NEGATIVA DE REGISTRO. DETERMINAÇÕES.
RELATÓRIO
Adoto como relatório, com os devidos ajustes de forma, a instrução elaborada no âmbito da Secretaria de Fiscalização de
Pessoal (peça 5), com a qual se manifestou de acordo o corpo gerencial daquela unidade técnica especializada (peça 6), a seguir
transcrita:
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INTRODUÇÃO
1. Trata-se de atos (inicial e alteração) de aposentadoria de MARIA JOSE REZENDE LAGE (CPF: 104.274.571-49) no
cargo de Técnico Judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região/AC e RO, submetidos, para fins de registro, à
apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal.
2. Os atos foram cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema SISAC, na forma da Instrução
Normativa TCU 55/2007.
EXAME TÉCNICO
NC 20783302-04-2010-000012-7 (inicial)
3. A aposentadoria se deu na modalidade voluntária, com proventos integrais, calculados com base na última remuneração
do cargo em que se deu a aposentadoria, com fundamento no art. 3º da Emenda Constitucional 47/2005.
4. De acordo com as informações do ato concessório, verifica-se que a interessada implementou os requisitos para se
aposentar, visto que possuía idade, tempo de contribuição, de serviço público, de carreira e de cargo requeridos pelo fundamento
concessório.
NC 20783302-04-2015-000032-5 (alteração)
5. O ato de alteração se deu porque foi concedida a vantagem de opção que trata o art. 2º da Lei 8.911/1994 (c/c art. 18
da Lei 11.416/2006). Além disso, em ambos os atos consta a vantagem de quintos/décimos, transformada em Vantagem Pessoal
Nominalmente Identificada - VPNI, pelo artigo 62-A da Lei 8.112/1990 que passaremos a discorrer abaixo.
Incorporação de opção de função.
6. A possibilidade de carrear para a aposentadoria as vantagens da comissão ou função gratificada adveio com a Lei
1.711/1952, que assim estabelecia em seu art. 180:
“Art. 180. O funcionário que contar mais de 35 anos de serviço público será aposentado:
a) com as vantagens da comissão ou função gratificada em cujo exercício se achar, desde que o exercício abranja, sem
interrupção, os cinco anos anteriores;
b) com idênticas vantagens, desde que o exercício do cargo em comissão ou da função gratificada tenha compreendido
um período de dez anos, consecutivos ou não, mesmo que, ao aposentar-se, o funcionário já esteja fora daquele exercício”.
7. Tal previsão também estava no art. 193 da Lei 8.112/1990:
“Art. 193. O servidor que tiver exercido função de direção, chefia, assessoramento, assistência ou cargo em comissão,
por período de 5 (cinco) anos consecutivos, ou 10 (dez) anos interpolados, poderá aposentar-se com a gratificação da função
ou remuneração do cargo em comissão, de maior valor, desde que exercido por um período mínimo de 2 (dois) anos.
§ 1° Quando o exercício da função ou cargo em comissão de maior valor não corresponder ao período de 2 (dois) anos,
será incorporada a gratificação ou remuneração da função ou cargo em comissão imediatamente inferior dentre os exercidos.
§ 2° A aplicação do disposto neste artigo exclui as vantagens previstas no art. 192, bem como a incorporação de que
trata o art. 62, ressalvado o direito de opção”.
8. Esse regramento vigorou até o dia 18 de janeiro de 1995, quando foi editado a Medida Provisória 831 que, depois de
diversas reedições, foi convertida na Lei 9.527/1997.
9. A Lei 9.624/1998 também tratou de disciplinar a data limite para a concessão da vantagem do art. 193 da Lei
8.112/1990:
“Art. 7º É assegurado o direito à vantagem de que trata a art. 193 da Lei nº 8.112, de 1990, aos servidores que, até 19
de janeiro de 1995, tenham completado todos os requisitos para obtenção de aposentadoria dentro das normas até então
vigentes.
Parágrafo único. A aplicação do disposto no caput exclui a incorporação a que se referia o art. 62 e as vantagens
previstas no art. 192 da Lei nº 8.112, de 1990”.
10. Já a possibilidade de carrear para a aposentadoria a vantagem de “opção” adveio com a edição da Lei 8.911/1994,
que assim estabelecia:
“Art. 2º É facultado ao servidor investido em cargo em comissão ou função de direção, chefia e assessoramento, previstos
nesta Lei, optar pela remuneração correspondente ao vencimento de seu cargo efetivo, acrescido de cinqüenta e cinco por cento
do vencimento fixado para o cargo em comissão, ou das funções de direção, chefia e assessoramento e da gratificação de
atividade pelo desempenho de função, e mais a representação mensal.
Parágrafo único. O servidor investido em função gratificada (FG) ou de representação (GR), ou assemelhadas,
constantes do Anexo desta Lei, perceberá o valor do vencimento do cargo efetivo, acrescido da remuneração da função para a
qual foi designado.
...........
Art. 11. A vantagem de que trata esta Lei integra os proventos de aposentadoria e pensões.

629
Tribunal de Contas da União
Secretaria das Sessões

11. Assim, ao analisar o tema, no âmbito do Acórdão 2.076/2005 – Plenário (Ministro Revisor Valmir Campelo), este
Tribunal fixou entendimento de que seria assegurado na aposentadoria a vantagem decorrente da opção, prevista no art. 2º da
Lei nº 8.911/94, aos servidores que, até a data de 18 de janeiro de 1995, tenham satisfeito os pressupostos temporais estabelecidos
no art. 193 da Lei 8.112/90, ainda que sem os requisitos para aposentação em qualquer modalidade.
12. Tal Acórdão foi proferido em sede de Embargos de Declaração opostos ao Acórdão 589/2009 – Plenário (MinistroRelator Augusto Sherman) que, por sua vez, foi oriundo de Recurso de Reexame contra a Decisão 844/2001 – Plenário (MinistroRelator Walton Alencar Rodrigues).
13. Ao proferir tal entendimento no Acórdão 2.076/2005, este Tribunal baseou-se no conteúdo das Leis 8.112/1990,
8.911/1994 e 9.624/1998.
14. Todavia, após a publicação da Emenda Constitucional 20/1998, que inseriu o parágrafo segundo no art. 40 da
Constituição Federal, tal entendimento deixou de produzir efeitos:
“Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de
15/12/98)
....................
§ 2º Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do
respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da
pensão”. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
15. Isso porque, a partir desse comando constitucional, foi estabelecido um limitador a ser observado por ocasião da
concessão de aposentadorias e pensões por morte, qual seja, a remuneração do servidor no cargo efetivo. Assim, nenhum servidor
poderá, por ocasião de sua aposentadoria, ter proventos superiores que a remuneração do seu cargo efetivo na atividade.
16. Portanto, o alcance do entendimento exposto no Acórdão 2.076/2005 – TCU – Plenário se limita até o dia 16/12/1998,
haja vista que, a incorporação da vantagem de opção aos proventos de aposentadoria ou pensões acarreta descumprimento do
art. 40, § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
17. Sobre o tema (art. 40, § 2º, da Constituição Federal), segue abaixo decisão do Supremo Tribunal Federal no âmbito
do Agravo Regimental 721.354/MG, cuja relatora foi a Ministra Ellen Gracie:
“Revisão de pensão por morte. Cumulação: previdenciária e acidentária. (...) O quantum da pensão por morte, nos
termos do art. 40, § 2º, § 7º e § 8º, não pode extrapolar a totalidade dos vencimentos da remuneração do servidor à época do
seu falecimento”.
[AI 721.354 AgR, rel. min. Ellen Gracie, j. 14-12-2010, 2ª T, DJE de 9-2-2011.]
18. Percebe-se que o comando do art. 40, § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional
20/1998, foi editado exatamente para dar efetividade ao sistema contributivo e solidário da Previdência Social, haja vista que o
servidor jamais poderia efetivar contribuição social de valor que não seria incorporado aos proventos de inatividade.
19. A incorporação aos proventos de aposentadoria ou pensão de qualquer vantagem (no caso concreto a vantagem de
opção), sem a respectiva contribuição previdenciária na ativa, contraria os princípios da solidariedade, da contributividade e do
equilíbrio financeiro e atuarial, todos insculpidos no caput do art. 40 da Constituição Federal.
20. Em virtude da instituição do princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, uma nova fase da Previdência Social foi
inaugurada, trazendo a necessidade de uma legislação que considere a necessidade de sustentabilidade financeira do sistema e
que permita a concessão de benefícios com uma estreita relação com os valores contribuídos.
21. O princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, assim, se constitui como um princípio que busca o equilíbrio das
contas da previdência social, sob o aspecto financeiro e atuarial, global e individual. É um princípio que busca garantir a
manutenção do sistema previdenciário, fazendo com que os benefícios devidos por lei sejam satisfeitos no presente e no futuro.
Utilizando, para isso, técnicas financeiras e atuariais que considerem fatores como a variação demográfica da população, volume
de contribuições e de benefícios em manutenção, períodos de contribuição de manutenção de benefícios, além de diversos outros
fatores que devam ser considerados para que haja esse equilíbrio.
22. O princípio foi inserido no texto da Lei Maior como mandamento a ser perseguido pelo legislador ordinário ou
interprete da norma e acompanhado de perto pelo organizador da Previdência Social. Não se trata de abstração especulativa ou
construção doutrinária; é comando dispositivo invocável quando das medidas que atentem contra sua determinação. Se ignorado
pelo administrador ou legislador ordinário, vale dizer, pelo aplicador da regra previdenciária, a providência tomada reveste-se
da classificação jurídica de inconstitucionalidade, sobrevindo os consectários inerentes.
23. A respeito do tema, segue abaixo entendimentos do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o tema:
“O princípio da solidariedade se presta a universalizar o âmbito de potenciais contribuintes, mitigando a referibilidade
que é própria das contribuições. Não se presta o referido postulado a legitimar distorções na base de cálculo das contribuições,
as quais, no intuito desmedido de arrecadar, acarretam o desvirtuamento da natureza retributiva que deve marcar os regimes
de previdência”.
[ARE 669.573 AgR, rel. min. Roberto Barroso, j. 4-8-2015, 1ª T, DJE de 26-8-2015.]
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“O sistema público de previdência social é fundamentado no princípio da solidariedade (art. 3º, I, da CB/1988),
contribuindo os ativos para financiar os benefícios pagos aos inativos. Se todos, inclusive inativos e pensionistas, estão sujeitos
ao pagamento das contribuições, bem como aos aumentos de suas alíquotas, seria flagrante a afronta ao princípio da isonomia
se o legislador distinguisse, entre os beneficiários, alguns mais e outros menos privilegiados, eis que todos contribuem, conforme
as mesmas regras, para financiar o sistema. Se as alterações na legislação sobre custeio atingem a todos, indiscriminadamente,
já que as contribuições previdenciárias têm natureza tributária, não há que se estabelecer discriminação entre os beneficiários,
sob pena de violação do princípio constitucional da isonomia”.
[RE 450.855 AgR, rel. min. Eros Grau, j. 23-8-2005, 1ª T, DJ de 9-12-2005.]
“Impossibilidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias. A jurisprudência
do STF firmou-se no sentido de que somente as parcelas que podem ser incorporadas à remuneração do servidor para fins de
aposentadoria podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária”.
[AI 710.361 AgR, rel. min. Cármen Lúcia, j. 7-4-2009, 1ª T, DJE de 8-5-2009.]
= AI 712.880 AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 26-5-2009, 1ª T, DJE de 11-9-2009
Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 163 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso
extraordinário para determinar a restituição das parcelas não prescritas, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros
Teori Zavascki, Dias Toffoli (Presidente), Marco Aurélio e Gilmar Mendes. Em seguida, por maioria, fixou-se a seguinte tese:
“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público,
tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’”, vencido o Ministro
Marco Aurélio. Não votou o Ministro Alexandre de Moraes, sucessor do Ministro Teori Zavascki. Ausente, justificadamente, o
Ministro Celso de Mello. Plenário, 11.10.2018.
RE 593.068/SC (Min. Relator Roberto Barroso)
24. Percebe-se que é entendimento pacífico do STF de que somente as parcelas que podem ser incorporadas à
remuneração do servidor para fins de aposentadoria podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária.
25. Com base nessa jurisprudência do STF, esta Unidade Técnica entende que a recíproca também é verdadeira, ou seja,
somente as parcelas que sofrem a incidência da contribuição previdenciária na atividade podem ser incorporadas à
remuneração do servidor para fins de aposentadoria e pensões.
26. Esta Corte de Contas já se pronunciou sobre essa matéria. O item 9.2.1. do Acórdão 1.286/2008-TCU-Plenário,
relator: Ministro Marcos Bemquerer, esclarece que:
“9.2.1. no regime contributivo previdenciário constitucional é vedado ao servidor público carrear para os proventos da
aposentadoria ou para a pensão por ele instituída parcela da remuneração sobre a qual não incidiu desconto previdenciário”;
27. Além disso, entende-se que está claro no voto do Ministro Benjamin Zymler, proferido no Acórdão 2.000/2017TCU-Plenário, de que é necessária a contribuição previdenciária, na ativa, de qualquer parcela que seja incorporável aos
proventos de aposentadorias e pensões.
28. Assim, entende-se que não se alinha ao atual comando constitucional a incorporação aos proventos de aposentadorias
e pensões de determinada parcela que não haja incidência de contribuição previdenciária na ativa, como é o caso da vantagem
de “opção” aqui tratada que sequer é paga aos servidores em atividade.
29. Corroborando com o comando constitucional, no âmbito do Acórdão 1.599/2019 – TCU – Plenário (Ministro-Relator
Benjamin Zymler), este Tribunal fixou entendimento de que era “vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da
Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão (“opção”), aos servidores que
implementaram os requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou
o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria”.
30. Diante disso, por se tratar de vantagem que proporciona um acréscimo aos proventos de aposentadoria em relação à
última remuneração contributiva da atividade, é indevida a incorporação da vantagem que trata o art. 193 da Lei 8.112/1990,
inclusive o pagamento parcial da função comissionada (“opção”) aos servidores que implementaram os requisitos de
aposentadoria após 16/12/1998, em face do disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela
Emenda Constitucional 20/1998.
Incorporação de quintos/décimos de função.
31. Sobre a vantagem de quintos, a jurisprudência deste Tribunal consubstanciada na Decisão 925/1999-Plenário
(Ministro-Relator Walton Alencar) e Acórdãos 731/2003-Plenário e 732/2003-Plenário (ambos de Relatoria do Ministro
Guilherme Palmeira), que se alinha à decisão do Supremo Tribunal Federal - STF no âmbito do Recurso Extraordinário
638.115/CE (Relator Ministro Gilmar Mendes), admite a incorporação ou atualização da vantagem de quintos, transformada em
Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI pelo art. 62-A da Lei 8.112/1990, somente até o dia 8/4/1998, conforme
previsto no art. 3º da Lei 9.624/1998.
32. Ademais, nos termos do Acórdão 5.455/2018 - 2ª Câmara (Ministro-Relator José Mucio Monteiro), eventual tempo
residual existente em 10/11/1997, não empregado para a concessão de quintos, pode ser utilizado para incorporação de apenas
um décimo, nos termos do art. 5º da Lei 9.624/1998, com termo final, a qualquer tempo, na data em que o servidor completar o
interstício de doze meses, de acordo com a sistemática definida na redação original do art. 3º da Lei 8.911/1994, com posterior
transformação em VPNI.
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33. Passa-se, a partir desse momento, à análise do ato em destaque:
33.1. Não há irregularidades no que se refere à vantagem de “quintos”, haja vista que está em consonância com a
jurisprudência deste Tribunal.
33.2. Sobre a vantagem de “opção”, entende-se que sua concessão foi indevida, visto que proporcionou um acréscimo aos
proventos de aposentadoria em relação a última remuneração contributiva da atividade, resultando em descumprimento do
disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
34. Nada obstante, deve-se dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, nos termos do
Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal.
35. Por fim, vale destacar que o aludido ato de alteração deu entrada neste Tribunal há menos de cinco anos, não sendo
aplicável, portanto, o procedimento de contraditório e ampla defesa determinado pelo Acórdão 587/2011-TCU-Plenário.
CONCLUSÃO
36. A abrangência e a profundidade das verificações levadas a efeito fundamentam convicção de que:
a) o ato inicial, submetido a registro sob número de controle 20783302-04-2010-000012-7, pode ser apreciado pela
legalidade e ter o seu registro por este Tribunal;
b) o ato de alteração, submetido a registro sob número de controle 20783302-04-2015-000032-5, deve ser apreciado
pela ilegalidade, em razão de conter o pagamento da vantagem de opção que trata o art. 2º da Lei 8.911/1994 (c/c art. 18 da Lei
11.416/2006), o que proporcionou um acréscimo aos proventos de aposentadoria em relação a última remuneração contributiva
da atividade, resultando em descumprimento do disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela
Emenda Constitucional 20/1998.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
37. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei
8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, propõe-se:
a) considerar legal e conceder o registro do ato inicial de aposentadoria submetido a registro sob número de controle
20783302-04-2010-000012-7;
b) considerar ilegal e negar o registro do ato de alteração de aposentadoria, submetido a registro sob número de controle
20783302-04-2015-000032-5.
c) dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da
Súmula de Jurisprudência do TCU;
d) determinar à Unidade Jurisdicionada que:
d.1) abstenha de realizar pagamentos para o ato ora apreciado pela ilegalidade, no prazo 15 (quinze) dias, contados a
partir da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do
art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU;
d.2) comunique a interessada do teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de
eventuais recursos não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os
recursos não sejam providos;
d.3) no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a
interessada está ciente do julgamento deste Tribunal.
2. O Ministério Público, representado nos autos pelo Procurador Dr. Júlio Marcelo de Oliveira, manifestou-se de acordo
com a proposição da unidade técnica (peça 7).
É o Relatório.

VOTO
Apreciam-se, nesta oportunidade, atos de concessão de aposentadoria (inicial e alteração) emitidos pelo Tribunal Regional
do Trabalho da 14ª Região/AC e RO em favor da Sra. Maria Jose Rezende Lage. No ato inicial, a Sefip não identificou
irregularidade capaz de macular o registro. Contudo, no ato de alteração, a unidade técnica identificou indícios de irregularidade
no pagamento da vantagem denominada “opção”.
2. Preliminarmente vale dizer que o ato inicial foi emitido na data de 22/9/2010 e disponibilizado ao TCU em 25/10/2010.
Já o ato de alteração com indícios de irregularidade foi emitido em 6/7/2015 e disponibilizado ao TCU em 22/9/2015, portanto,
há menos de 5 (cinco) anos, situação que à luz do entendimento firmado a partir da prolação do Acórdão 587/2011-TCU-Plenário,
dispensa a oitiva do beneficiário do ato.
3. A unidade técnica propõe considerar legal o ato inicial (NC 20783302-04-2010-000012-7) e ilegal o ato de alteração
(NC 20783302-04-2015-000032-5) em razão do pagamento da vantagem “opção”, de que trata o art. 2º da Lei 8.911/1994 (c/c
art. 18 da Lei 11.416/2006). Isso porque, tendo como parâmetro o disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com
a redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998, o pagamento da vantagem mencionada proporcionou um acréscimo
indevido aos proventos de aposentadoria da interessada em relação à última remuneração contributiva da atividade, tornando
irregular a percepção da parcela. É que, no caso dos autos, os requisitos de aposentadoria foram implementados após a
promulgação da referida Emenda Constitucional, situação que não ampara o pagamento da “opção”. O MPTCU aquiesce à
proposta formulada pela Sefip.
-II-
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4. Registro minha concordância integral com a proposta formulada pela unidade técnica, aquiescida pela manifestação
do MPTCU, razão pela qual acolho os pareceres precedentes por seus próprios fundamentos, valendo-me, para tanto, da técnica
da motivação per relationem, nos termos do art. 2º, § 3º, do Decreto 9.830, de 10 de junho de 2019, sem prejuízo de tecer os
comentários a seguir.
5. De início, no que diz respeito ao pagamento da parcela que decorre da incorporação de quintos nos proventos de
aposentadoria da interessada, consignada no ato inicial (NC 20783302-04-2010-000012-7) não há reparos a fazer nas análises
empreendidas pela Sefip, razão pela qual entendo que o ato respectivo pode receber a chancela da legalidade.
6. No que diz respeito ao ato de alteração (NC 20783302-04-2015-000032-5), que foi emitido para contemplar a
vantagem denominada “opção” de que trata o art. 2º da Lei 8.911/1994, observo que tal parcela restou garantida aos servidores
que reuniram os requisitos para se aposentar antes do advento da Emenda Constitucional 20, de 16 de dezembro de 1998. Isso
porque, a partir da promulgação da referida norma Constitucional, ficou vedada a percepção de parcelas que superassem a última
remuneração percebida na atividade. É nesse sentido o teor do art. 40, § 2º, com a redação dada pela EC 20/1998:
Art. 40 (...)
§ 2º - Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do
respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da
pensão. (Redação dada pela Emenda Constitucional 20, de 15/12/98).
7. Vale mencionar que a vantagem denominada “opção”, ao contrário da incorporação de quintos, só é percebida por
ocasião da passagem para a inatividade. Diante de tal peculiaridade e considerando o regramento constante da Constituição
Federal a partir de promulgação da EC 20/1998, é irregular perceber a referida parcela caso os requisitos de inativação não
tenham sido implementados até 15/12/1998.
8. Sobre essa questão, observo que este Tribunal se manifestou recentemente, a partir da prolação do Acórdão
1.599/2019-TCU-Plenário, da Relatoria do Min. Benjamin Zymler, firmando entendimento no sentido de que:
(...) é vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento parcial da
remuneração do cargo em comissão (“opção”), aos servidores que implementaram os requisitos de aposentadoria após
16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo
no qual se deu a aposentadoria.
9. Considerando essa ordem de ideias, o ato de alteração mencionado não reúne condições para receber a chancela da
legalidade porquanto o pagamento da parcela denominada “opção” fere a regra contida no art. 40, § 2º, da Constituição Federal.
Ante o exposto, VOTO para que seja adotada a minuta de acórdão que ora trago ao exame deste Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 496/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 031.273/2019-0.
2. Grupo I – Classe de Assunto: V – Aposentadoria.
3. Interessada: Maria Jose Rezende Lage (104.274.571-49).
4. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região/AC e RO.
5. Relator: Ministro Vital do Rêgo.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de concessão de aposentadoria (inicial e alteração) emitidos
pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região/AC e RO em favor da ex-servidora Maria Jose Rezende Lage;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com fundamento no art.
71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1º, do RI/TCU e
ante as razões expostas pelo Relator, em:
9.1. considerar legal e conceder registro ao ato inicial de concessão de aposentadoria (NC 20783302-04-2010-000012-7)
emitido em favor de Maria Jose Rezende Lage (104.274.571-49);
9.2. considerar ilegal e recusar registro ao ato de alteração referente à concessão de aposentadoria (NC 20783302-042015-000032-5) emitida em favor de Maria Jose Rezende Lage (104.274.571-49);
9.2.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo Tribunal Regional do
Trabalho da 14ª Região/AC e RO do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU;
9.2.2 determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região/AC e RO, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que:
9.2.2.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, em especial da vantagem denominada “opção”,
comunicando ao TCU, no prazo de quinze dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno
do TCU, art. 8º, caput, da Resolução-TCU 206/2007 e art. 19, caput, da Instrução Normativa-TCU 78/2018;
9.2.2.2. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, 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;

633
Tribunal de Contas da União
Secretaria das Sessões

9.2.2.3. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição
de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso
não seja provido;
9.2.2.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios
de que a interessada está ciente da presente deliberação.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0496-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler, Bruno Dantas e Vital do Rêgo
(Relator).
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.

GRUPO II – CLASSE I – Primeira Câmara
TC 033.580/2011-1 [Apenso: TC 017.072/1995-6]
Natureza: Embargos de declaração (Aposentadoria).
Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso.
Embargante: Gabriel Novis Neves (001.957.231-04).
Representação legal: Nelito Jose Dalcin Junior (OAB/MT 6.389) e outros.
SUMÁRIO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DO ACÓRDÃO 11.476/2019-TCU-1ª
CÂMARA, POR MEIO DO QUAL ESTA CORTE DE CONTAS CONSIDEROU ILEGAL ATO DE
APOSENTADORIA EMITIDO EM FAVOR DO EMBARGANTE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE
ALEGADAS NÃO CARACTERIZADAS. CONHECIMENTO. REJEIÇÃO.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Gabriel Novis Neves em face do Acórdão 11.476/2019-TCU-1ª Câmara,
por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de aposentadoria emitido em favor do embargante.
4. Em seu apelo recursal, juntado na peça 23 e protocolizado nesta Corte de Contas em 22/11/2019, o embargante sustenta,
no mérito, que:
(...)
III – DO MERITO – OMISSÃO E OBSCURIDADE.
Ilmo., Relator, Ilustres Pares, conforme consta do acórdão número 11.476/2019, proferido por essa Corte, o Embargante
teve o registro do ato de sua aposentadoria civil negado, por recebimentos que, em tese, encontram divergência de entendimento
junto à esse C. Tribunal, MAS QUE ENCONTRAM-SE AMPARADOS POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM
JULGADO.
Pois bem Exas., em que pese o conteúdo decidido, é mister esclarecer que, REALMENTE, a aposentadoria do
Requerente/Embargante possui fundamento legal e encontra-se amparada pela legislação aplicável aos casos concretos, bem
assim em entendimentos jurisprudenciais e legais inequivocamente decididas pelo Poder Judiciário, cujas decisões encontramse TRANSITADAS EM JULGADO e assim, IMUTÁVEIS conforme consta dos autos e bem evidenciado no acórdão
Embargado, seja pelo recebimento das referidas rubricas, das gratificações incorporadas, seja pelos seus respectivos valores, os
quais encontram-se, há décadas, incorporados aos pagamentos, dos quais o Embargante, hoje com mais de 84 anos de idade,
permanece recebendo.
Com a devida e concessa vênia, o Acórdão encontra-se contraditório e até certo ponto, omisso, especialmente no tocante
ao seu cumprimento e ao tratamento dispensado à coisa julgada, em respeito ao já decidido pelo Poder Judiciário, pois conforme
se vê em destaque pela manifestação do Voto do E. Relator, precisamente o item 4. o qual abaixo se transcreve, parcialmente:
Em resposta, a UFMT apresentou a documentação juntada na peça 5. Em síntese, a entidade apresenta como justificativa
para o pagamento da incorporação de quintos de FC, decisão judicial proferida nos autos do Mandado de Segurança
2000.914-0, que tramitou na 1ª Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso (peça 5, p. 49). Quanto ao pagamento
da GADF, a UFMT justifica que este estaria amparado por decisão judicial proferida no Mandado de Segurança
96.0002949-0, que tramitou na 3ª Vara Federal de Mato Grosso (peça 5, p. 170-175)..... Destacamos.
Ocorre que, a deliberação constante do citado Acórdão Embargado determinou, ao arrepio das constatações, que a
FUFMT promovesse, PRIMEIRAMENTE, as necessárias retificações no ato de concessão da aposentadoria, com a exclusão
da citada gratificação GDAF, item 9.2.1, mesmo diante da justificativa apresentada no item 4 acima, assim como o ajuste das
parcelas relativas à 5/5 da FC 01, reduzindo-a de R$ 7.872,43 para R$ 5.963,58, ambas incorporadas e pagas, há anos/décadas,
com decisão judicial transitada em julgado.
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Importa ainda destacar que, a interpretação dessa Corte de Contas deve ser finalística, não podendo, nessa quadra
processual, relegar novamente à FUFMT, a responsabilidade pela interpretação dos julgados que beneficiaram o
Embargante/Requerente, bem assim o alcance e os limites da coisa julgada, senão vejamos os itens 12 e 13 do Voto desse Exmo.
Ministro relator, permitindo-nos os destaques:
12. Observo, contudo, que o Sr. Gabriel Novis Neves é beneficiário da decisão judicial proferida nos autos do
Mandado de Segurança 96.0002949-0, que tramitou na 3ª Vara Federal de Mato Grosso (peça 5, p. 170-175). Na referida
decisão restou assegurado aos impetrantes a percepção da GADF consoante se extrai do dispositivo da sentença:
(...).
Diante de todo o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA, tornando o provimento liminar de fl. 105 em definitivo para o
fim de garantir o direito líquido e certo dos impetrantes em ter incorporados aos proventos da aposentadoria o valor da GADF,
com todos os reflexos daí advindos para lhes garantir o direito ao recebimento das diferenças remuneratórias geradas pelo ato
coator antes do cumprimento da liminar.
13. Ocorre, contudo, que a sobredita decisão não se manifestou sobre a legalidade de se perceber, de forma concomitante,
quintos de FC cumulados com a GADF. Isso porque, o art. 6º da Lei 8.538/1992 dispõe que “a Gratificação de Atividade pelo
Desempenho de Função não poderá ser paga cumulativamente com a parcela incorporada nos termos do § 1° do art. 14 da Lei
Delegada 13, de 1992, com a redação dada pelo art. 5° desta lei, ressalvado o direito de opção cujos efeitos vigoram a partir
de 1° de novembro de 1992”. É que tais vantagens percebidas em concomitância poderiam caracterizar pagamentos em
duplicidade.
Ora, Exmo. Ministro Relator, I. Pares, é certo que a manifestação da FUFMT, como órgão concessivo do ato, foi pelo
entendimento e pela compreensão da regularidade da concessão, observando os limites da decisão, assim como da coisa
julgada, tanto é certo que mesmo diante das manifestações transcorridas no grande lapso temporal de processamento e
julgamento por esse E. Corte de Contas, que o pagamento vem sendo realizado da mesma forma, sem interrupções, balizadas,
pelo fundamento jurídico constante das peças processuais citadas, bem assim pelo seu alcance.
Outrossim, por certo que a referida parcela incorporada e garantida judicialmente relativa à GADF fora legalmente
incorporada e também legalmente acumulada com os 5/5 da FC 1, regularmente exercida e também judicialmente assegurada,
conforme se vê do item 4. Acima parcialmente transcrito, não se tratando de duplicidade, mas sim de vantagens salariais
regularmente concedidas, pelo comprovado exercício das funções em que menciona.
Retornando um pouco ao voto do Exmo. Ministro Relator, temos no item 9 e 10, onde lê-se o seguinte:
9. .....
Tal inferência é reforçada pelo fato de que a complementação da vantagem referente à incorporação de quintos (5/5 de
FC-01), foi implementada a partir de agosto de 19991.
10. Com isso, considerando o caso em epígrafe, que contempla a incorporação de parcela criada após 8/4/1998, não
amparada pela decisão judicial proferida nos autos do Segurança 2000.9140, calha observar que, ainda que existisse decisão
judicial transitada em julgado lastreando a inclusão de “parcela nova” no cálculo dos quintos de FC, atualmente, essa decisão
hipotética teria cessada sua ultratividade e já não produziria efeitos, à luz do que restou decidido no Recurso Extraordinário
638.115. Isso porque, no julgamento do referido recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal entendeu que não é possível
a incorporação de quintos no período compreendido entre 8/4/1998 até 4/9/2001, sendo tais incorporações declaradas
inconstitucionais. Segundo o referido julgado, tal situação refere-se à relação jurídica de trato continuado sendo necessária a
cessação imediata do pagamento da verba referida, sem que isso caracterize afronta à coisa julgada e sem que seja necessário o
ajuizamento de ação rescisória. O referido julgado restou assim ementado:
Embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. 4. Servidor público.
5. Incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei
9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. Impossibilidade. 6. Cessada a ultratividade das incorporações em qualquer hipótese, seja
decorrente de decisões administrativas ou de decisões judiciais transitadas em julgado. RE-RG 730.462, Rel. Min. Teori
Zavascki. 7. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. 8. Embargos rejeitados. (RE 638.115 ED, Relator: Min. Gilmar
Mendes, julgado em 30/6/2017).
Em que pese o texto do citado Voto Exas., ter consignado que a referida gratificação fora criada a partir de 08/04/1.998
(mais precisamente em agosto de 1999) , mas em verdade trata-se de equivoco, pois no caso do Recorrente, sua situação funcional
(atestada pela própria FUFMT – conforme certidão abaixo) revela que as gratificações tratadas foram objeto de incorporação
em período anterior, senão veja:

1

Fonte: consulta ao Siape, para o mês agosto/1999.
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Conforme se vê pela citada certidão, o Requerente encontra-se há mais de 24 anos aposentado, com as referidas
incorporações salariais incorporadas há mais de 30 anos, não sendo o caso de “.... a incorporação de parcela criada após
8/4/1998...” (sic).
Com a devida vênia Exas., a gratificação citada não foi criada no ano de 2000 com a ação judicial, mas em verdade,
nessa ocasião fora apenas garantida pela decisão judicial, pois encontrava se já vigente há mais de 12 anos antes da ação
judicial, sendo que a mesma fora amparada pela decisão proferida nessa data, não se enquadrando assim nos termos definidos
pelo julgamento citado pelo E. STF, nos autos do RE-RG 730.462, da relatoria E. e Saudoso Min. Teori Zavascki, a qual tratou
de...” Incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da
Lei 9.624/1998 e a MP2.225-48/2001.”
Desse modo, acredita o Embargante que o acórdão encontra-se contraditório e consequentemente omisso, pois não
retrata a realidade da situação funcional do aqui Recorrente, devendo assim ser melhor aclarado, com seus limites e alcance,
até mesmo porque, o Embargante aposentou-se em fevereiro de 1995, de modo que certamente a FUFMT já expôs seu
completo entendimento a partir do momento em que concedeu o ato, fundamentando-se posteriormente nas referidas decisões
judiciais, as quais acabaram por legitimar, à posteriori, as diretrizes e formas relativas ao ato de concessão, balizando-se os
respectivos valores e objeto de pagamento.
Ora, se existe alguma dúvida acerca dos limites na interpretação do julgado e do alcance da coisa julgada ou mesmo sua
visível “relativização” (conforme julgados recentes do E. STF) por certo que devem ser externados por esse Tribunal de Contas,
não pela Unidade de Pessoal da FUFMT, a qual já, há tempos, concedeu o ato e vem cumprindo-o, obedecendo aos comandos
judiciais citados, da forma como sempre compreendeu, ou seja, pela legalidade e retidão dos valores, objeto das incorporações.
Não é por demais repetitivo insistir, mas não se mostra viável a concessão de novo ato, sob mesma interpretação, de
maneira que mostra-se pouco provável ou impossível que (exceto sob análise de outro Gestor), a própria FUFMT, apenas pelo
lapso temporal, reveja seu entendimento a cada questionamento do TCU, assim como e também, não parece oportuno adotar-se
um novo entendimento, passados mais de 30 anos de recebimento das mesmas parcelas, garantidas à posteriori, por decisão
judicial, e diante até mesmo da idade avançada do servidor Requerente (mais de 84 anos) com sua saúde debilitada, diante de
uma situação funcional e financeira já sedimentada pelo tempo, principalmente onde incidem ainda as figuras da prescrição e
decadência do ato administrativo, não analisadas por esse E. Tribunal de Contas.
Vale ainda questionar Exas., qual seria a mais correta interpretação desse E. Tribunal, pois somente assim poderá o
Requerente/Embargante obter a necessária segurança jurídica acerca dos valores que recebe como aposentadoria, bem assim ter
em mãos os fundamentos de concessão e de aplicação do direito intertemporal, especialmente no tocante às regras de prescrição
e decadência, temas tão polêmicos na atualidade, inclusive no próprio STF, onde recentemente temos o enfrentamento das teses
666 e 899 de Repercussão Geral, pendentes de conclusão de julgamento.
Revela-se também temerário e absolutamente impróprio para o Requerente/Embargante, já em idade avançada (mais de
84 anos), passados anos recebendo o respectivo valor, ter agora, seus proventos de aposentadoria reduzidos para somente após,
sob nova avaliação e interpretação, voltar a receber normalmente, isso, além de inviável, se mostra também absoluta
insegurança jurídica.
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Vejam-se que ao analisar o Relatório e Voto condutor do Acórdão aqui embargado, especialmente cotejando-se os citados
itens acima, percebe-se que tanto a Unidade Técnica quanto o E. Relator, em seu voto, NÃO DETECTARAM QUAISQUER
ERROS ou ilegalidade nas concessões - ATO NÃO CONTESTADO - das aludidas gratificações (consideradas
individualmente), sendo que a única ilegalidade ventilada fora verificada TÃO SOMENTE NA PARTE EM QUE
DELIBEROU PELO RECONHECIMENTO DA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO concomitante das
gratificações, mais precisamente sobre a possibilidade de existirem pagamentos em duplicidade, e isso Exas., conforme restou
demonstrado não é a hipótese, pois ambas as gratificações foram concedidas antes da aposentação do Embargante, ocorrida
em 1995 -vide doc. acima, reproduzido por “print”.
Assim, data vênia, MAS pela análise dos autos e dos argumentos de concessão, estes ratificam o entendimento até então
já claramente manifestado pela FUFMT, a qual pela sua SGP, possui análise técnica idêntica, ou seja, pela manutenção das
gratificações citadas, conforme o ato de concessão, assim como outorgadas e fundamentadas judicialmente.
Sob esse prisma, a decisão ora Embargada, mostra-se contraditória e de modo finalístico, não conduz ao imediato
entendimento pela ilegalidade dos atos de concessão da aposentadoria, de vez que cumpridos todos os requisitos legais,
especialmente quanto à interpretação legal da forma como se deram as gratificações, pela Unidade de Pagamento, ou seja, pelo
setor de Pessoal-SGP da FUFMT.
Isto encontra-se comprovado nos autos.
Da maneira como assim se expõe, percebemos até mesmo que o acórdão proferido por esse E. Tribunal de Contas da
União, oportuniza à unidade técnica/Setor de Pessoal da FUFMT, um juízo de retratação, em manifesta contrariedade às decisões
judiciais o que em verdade não pode se instalar, sob pena de malversar os princípios e finalidades do ato administrativo, os quais
produzem efeitos no tempo e na vida das pessoas.
Assim, Nobres Julgadores, entende o Requerente/Embargante, que o r. Acórdão embargado encontra-se omisso nesse
particular, em não considerar, individualmente as gratificações mencionadas, concedidas em momentos e formas distintas
e ambas chanceladas pela autoridade judicial, com decisão transitada em julgado, assim como pelo fato de que o acórdão
também não fora suficientemente expresso no sentido de apontar e declarar a “possível duplicidade” de pagamentos da GADF
com “quintos da mesma função”, mesmo diante da decisão judicial já transitada em julgado.
Ora, se a GADF fora concedida administrativamente pela
FUFMT, e após, diante da possibilidade de “corte” fora ratificada judicialmente, com decisão final de mérito transitada
em julgado, como poderia o v. Acórdão embargado, sem quaisquer decisão judicial, simplesmente determinar a cessação do
pagamento??? Verdadeira Insegurança Jurídica !!!
Desse modo, data vênia, o Embargante entende que o Acórdão fora omisso e obscuro quanto à constatada ilegalidade
da interpretação, assim como pela ausência de indicação quanto ao dispositivo e fundamento legal para a cessação do ato, em
especial aquele relativo à GADF, o qual vem sendo pago pelos valores indicados, há tempos, décadas, já definidos e solidificados
no orçamento pessoal do Embargante, já em avançada idade, há mais de 30 anos.
Vale ressaltar que os presentes embargos de declaração visam esclarecer e suprir as apontadas omissões, oportunizando
ao Embargante, o pleno exercício do contraditório e do direito à ampla defesa, cujo esclarecimento e julgamento, oportunamente
será objeto do recurso próprio, previsto em lei.
Desta feita, espera e confia o Embargante seja o recurso aqui aviado, PROVIDO, para que essa Corte de Contas realize,
primeiramente, o COMUNICADO À FUFMT DE EFEITO SUSPENSIVO, como requerido no item ab initio,
especialmente em razão das necessidades pessoais, consolidação do recebimento dos valores, há tempos, aliadas à sua avançada
idade, e ao final, SEJA O RECURSO PROVIDO, para sanar as omissões e obscuridades acima apontadas, nos exatos termos
da fundamentação apresentada.
Eis o Relatório.
VOTO
Em análise, embargos de declaração opostos por Gabriel Novis Neves em face do Acórdão 11.476/2019-TCU-1ª Câmara,
por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de aposentadoria emitido em favor do embargante em razão do
pagamento de quintos de FC (judicial) (5/5 de FC 1) calculados com base nos critérios definidos pela Portaria MEC 474/1987,
acima dos limites estabelecidos pela jurisprudência do TCU. Além disso, foi também considerado irregular o pagamento da
Gratificação de Atividade pelo Desempenho de Função (GADF), eis que em desacordo com o enunciado 280 da Súmula de
jurisprudência do TCU.
10. Destaco que os presentes embargos foram opostos em 22/11/2019 (peça 23). Considerando que a embargante foi
notificada em 14/11/2019, o recurso encontra-se tempestivo, eis que apresentado dentro do prazo previsto no art. 287, § 1º, do
RITCU.
11. Com relação ao mérito do embargo apresentado, consoante consta no relatório precedente, funda-se o embargante
em argumentos que apontariam para supostas omissão (e contradição) e obscuridade no decisum vergastado. Nesse sentido,
sustenta, em síntese, que:
a) a decisão combatida negou registro ao ato de aposentadoria do embargante desconsiderando que as parcelas inquinadas
estão amparadas por decisões judiciais transitadas em julgado, razão pela qual seriam imutáveis;
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b) os valores percebidos, garantidos por decisões judiciais definitivas estão sendo pagos há décadas, e que por tal razão
já estão incorporados ao patrimônio do embargante hoje com mais de 84 anos;
c) a decisão embargada se encontra contraditória e até certo ponto omissa no tocante ao tratamento dispensado à coisa
julgada;
d) há contradição entre o voto, na parte que menciona as decisões judicias que fundamentariam a continuidade dos
pagamentos, e a conclusão do acórdão, no sentido de excluir a GADF e ajustar o valor referência à incorporação de quintos;
e) a manifestação da FUFMT, como órgão concessivo do ato, foi pelo entendimento e pela compreensão da regularidade
da concessão, observando os limites da decisão, assim como da coisa julgada;
f) as incorporações do embargante decorrem do exercício de funções anteriores a 8/4/1998, já que sua inativação se deu
em 10/2/1995, fato que demonstraria contradição e omissão no voto condutor da decisão embargada por não retratar a realidade
da situação funcional do embargante;
g) não seria possível, apenas pelo lapso temporal, à UFMT rever seu entendimento a cada questionamento do TCU, assim
como e também, não parece oportuno adotar-se um novo entendimento, passados mais de 30 anos de recebimento das mesmas
parcelas, garantidas à posteriori, por decisão judicial, e diante até mesmo da idade avançada do servidor requerente (mais de 84
anos) com sua saúde debilitada, diante de uma situação funcional e financeira já sedimentada pelo tempo, principalmente onde
incidem ainda as figuras da prescrição e decadência do ato administrativo, não analisadas por esse Tribunal de Contas;
h) seria temerário e absolutamente impróprio que, passados anos recebendo o respectivo valor, o embargante ter agora,
seus proventos de aposentadoria reduzidos para somente após, sob nova avaliação e interpretação, voltar a receber normalmente,
caracterizando absoluta insegurança jurídica;
i) ao analisar o relatório e voto condutor do acórdão embargado, especialmente cotejando-se os citados itens acima,
percebe-se que tanto a unidade técnica quanto o E. Relator, em seu voto, não detectaram quaisquer erros ou ilegalidade nas
concessões - ato não contestado - das aludidas gratificações (consideradas individualmente), sendo que a única ilegalidade
ventilada fora verificada tão somente na parte em que deliberou pelo reconhecimento da impossibilidade de pagamento
concomitante das gratificações;
k) o acórdão embargado se encontra omisso em não considerar, individualmente as gratificações mencionadas, concedidas
em momentos e formas distintas e ambas chanceladas pela autoridade judicial, com decisão transitada em julgado;
l) o acórdão foi omisso e obscuro quanto à constatada ilegalidade da interpretação, assim como pela ausência de indicação
quanto ao dispositivo e fundamento legal para a cessação do ato, em especial aquele relativo à GADF, a qual vem sendo pago
pelos valores indicados, há tempos.
-II12. A despeito dos argumentos apresentados, entendo que o apelo manejado pelo embargante não traz elementos hábeis
a alterar o decisum, eis que inexistentes a contradição, obscuridade e omissão mencionadas. Senão vejamos.
13. De início, vale dizer que a via dos embargos de declaração é estreita e se presta, nos termos do Código de Processo
Civil, para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. No caso em epígrafe, o embargante sustenta que a decisão embargada
padece de omissão, obscuridade e contradição.
14. Contudo, observo que o ora recorrente, a despeito de ter sido regularmente notificado da oitiva que continha as
irregularidades que permeiam seu ato de aposentadoria, consoante o aviso de recebimento juntado na peça 9, não se manifestou
na fase processual própria que culminou no acórdão recorrido. Sequer colacionou aos autos as decisões judiciais que amparariam
os pagamentos das parcelas inquinadas. Com isso, deixou de apresentar no momento adequado, os argumentos que agora
apresenta em sede de embargos de declaração, o que não se admite em razão da via estreita conferida a esse instrumento
processual.
15. Nessa senda, rememoro que, para fins de embargos de declaração, a obscuridade se dá, quando o juiz ao prolatar sua
sentença não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes. Ou seja, a ideia que o magistrado
pretendeu exprimir não ficou suficientemente clara, impedindo que se compreenda com exatidão o seu integral conteúdo 2. A
omissão consiste na falta de pronunciamento acerca de algum ponto ou questão suscitado pelas partes, ou sobre a qual o julgador
deveria se pronunciar de ofício. Por fim, a contradição, para servir de fundamento para a oposição
de embargo de declaração, deve apontar a dúvida em relação à fundamentação utilizada na decisão, demonstrando eventuais
incongruências lógicas entre os distintos elementos do julgado. Portanto, ocorre contradição, dentro de uma decisão, quando há
emprego de fundamentos antagônicos em relação a outros fundamentos, ou ao relatório ou à conclusão.
16. Dentro desse contexto, destaco que o argumento agora trazido pelo embargante, que versa sobre a alegada violação
do preceito constitucional da coisa julgada foi devidamente abordada pela unidade técnica na instrução de peça 16, a qual acolhi
em meu voto, como razões de decidir.
17. Especificamente quanto À primeira irregularidade que levou à negativa de registro, a incorporação de 5/5 quintos de
uma FC-1, com valores superiores ao que restou garantido pela via judicial e acima dos parâmetros estabelecidos pela
jurisprudência do TCU, parcela atualmente percebida pelo inativo no valor de R$ 7.872,43, convém transcrever os termos da
parte dispositiva da decisão que concedeu a parcela, juntada nos autos pela UFMT:
Pedido (peça 5. p. 47):

2 Fernandes, Luíz Eduardo Simardi, Embargos de Declaração: efeitos infringentes, prequestionamento e
outros aspectos polêmicos – 4ª edição, atual. E ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.
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a) - Medida Liminar "inaudita altera pars", determinando à Autoridade Impetrada que se abstenha imediatamente de
aplicar a redução determinada nos itens 27/32 do Parecer AGU/WM n° 06, publicado no DOU de 8.12.99, pág.17/19- Seção I,
mantendo-se os seus proventos no "status quo ante".
Decisão: (peça 5. p. 49)
Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR, determinando ao Impetrado que se abstenha de efetuar a adequação ao valor da
remuneração, da parcela dos proventos do Impetrante equivalentes à remuneração de função comissionada-FC-01, não devendo
os proventos de aposentadoria sofrer diminuição por esta razão.
18. Observo que o sobredito parecer da AGU sustentava que as incorporações realizadas com fundamento na Portaria
MEC 474/1987 deveriam ser readequadas aos valores fixados pela Lei 8.168/1991, que criou os cargos de direção (CD) em
substituição às FC’s. Com isso, a decisão judicial proferida nos autos do Mandado de Segurança 2000.914-0, que tramitou na 1ª
Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso, decidiu que os quintos incorporados na vigência da Lei 7.596/1987, de acordo
com os valores fixados pela Portaria MEC 474/1987, não poderiam sofrer as reduções remuneratórias determinadas pela Lei
8.168/1991, ou seja, os novos valores pré-determinados previstos para as Funções Comissionadas (FC) pela Lei 8.168/1991 não
alcançariam os quintos incorporados no regime anterior da Lei 7.596/1987, devendo se manter os valores com base
a Portaria MEC 474/1987.
19. Ressalto que não restou determinado na decisão judicial que os quintos incorporados deveriam ser calculados
sempre com base nos parâmetros da Portaria 474/1987, ou seja, com base no vencimento básico de Professor Titular da
carreira do Magistério Superior, em regime de Dedicação Exclusiva, com Doutorado, mesmo quando houvesse a edição de novos
planos de carreira e fossem criadas outras vantagens posteriormente.
20. O que a decisão judicial buscou foi evitar a redução do valor dos quintos incorporados pelo interessado na vigência
da Lei 7.596/1987, os quais deixariam de ser calculados com base na remuneração de Professor Titular da Carreira do Magistério
Superior, em regime de Dedicação Exclusiva, com Doutorado, acrescido de percentuais de 0% a 80%, conforme o caso, e
passariam a ter valores fixos, previstos no Anexo II da Lei 8.168/1991.
21. Com isso, foi assegurado pelo poder judiciário tão somente o “status quo ante”, ou seja, o valor que era percebido
pelo inativo antes do sobredito parecer da AGU, publicado no DOU em 8/12/1999. E esse valor era de R$ 5.704,86 em maio de
1996, permanecendo assim até 1999.
22. Observo que o entendimento desta Corte de Contas é no sentido de ser legítima tal incorporação, ressalvando-se que
os parâmetros de cálculo fixados na referida portaria somente se aplicam até o advento da Lei 8.168/1991, norma que fixou
novas bases de retribuição para as antigas Funções Comissionadas (FC’s) previstas na sobredita portaria, transformando-as em
Funções Gratificadas (FG’s) e Cargos de Direção (CD’s).
23. Vale dizer que a decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança 2000.914-0 garantiu, ao embargante,
exatamente o que entende ser regular esta Corte de Contas. Assim, por se tratar de uma VPNI as referidas incorporações de
quintos sofreram dois reajustes gerais, passando para o valor que deveria estar sendo percebido pelo embargante, de R$ 5.963,58.
Não há, portanto, fundamento na decisão judicial proferida nos autos do MS 2000.914-0 que justifique a manutenção do valor
atual de R$ 7.872,43.
24. Quanto à segunda irregularidade que levou à negativa de registro, que diz respeito ao pagamento concomitante da
GADF com parcela decorrente da incorporação de quintos, o voto condutor da decisão embargada foi claro em apresentar os
fundamentos legais que impedem a percepção das referidas parcelas em conjunto. Senão vejamos:
(...)
11. No que tange ao pagamento da parcela GADF, consoante sustentou a Sefip, destaco que o enunciado 280, da Súmula
de Jurisprudência do TCU veda a percepção da referida parcela em concomitância com o pagamento de quintos incorporados:
É ilegal o ato de concessão que inclui no cálculo dos proventos a percepção cumulativa de quintos com a Gratificação de
Atividade pelo Desempenho de Função - GADF decorrente de funções que não preveem opção pelo cargo efetivo, a exemplo da
Função Gratificada - FG e da Gratificação de Representação de Gabinete – GRG.
12. Observo, contudo, que o Sr. Gabriel Novis Neves é beneficiário da decisão judicial proferida nos autos do Mandado
de Segurança 96.0002949-0, que tramitou na 3ª Vara Federal de Mato Grosso (peça 5, p. 170-175). Na referida decisão restou
assegurado aos impetrantes a percepção da GADF consoante se extrai do dispositivo da sentença:
(...)
Diante de todo o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA, tornando o provimento liminar de fl. 105 em definitivo para o
fim de garantir o direito líquido e certo dos impetrantes em ter incorporados aos proventos da aposentadoria o valor da GADF,
com todos os reflexos daí advindos para lhes garantir o direito ao recebimento das diferenças remuneratórias geradas pelo ato
coator antes do cumprimento da liminar.
13. Ocorre, contudo, que a sobredita decisão não se manifestou sobre a legalidade de se perceber, de forma concomitante,
quintos de FC cumulados com a GADF. Isso porque, o art. 6º da Lei 8.538/1992 dispõe que “a Gratificação de Atividade pelo
Desempenho de Função não poderá ser paga cumulativamente com a parcela incorporada nos termos do § 1° do art. 14 da Lei
Delegada 13, de 1992, com a redação dada pelo art. 5° desta lei, ressalvado o direito de opção cujos efeitos vigoram a partir
de 1° de novembro de 1992”.
25. Portanto, os critérios adotados para considerar irregular a percepção da GADF (ainda que amparada por decisão
judicial) em conjunto com parcela decorrente da incorporação de quintos estão devidamente apontados nas razões de decidir,
quais sejam, o Enunciado 280 da Súmula de Jurisprudência do TCU e o art. 6º da Lei 8.538/1992. Ressalto novamente que a
decisão judicial que amparou o pagamento da GADF não abordou a questão do pagamento concomitante com quintos, razão
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pela qual, não ampara a continuidade da referida parcela nessa situação. Assim, o inativo, para continuar a receber a GADF
amparada pela decisão judicial proferida nos autos do Mandado de Segurança 96.0002949-0, que tramitou na 3ª Vara Federal de
Mato Grosso precisará abrir mão da parcela decorrente da incorporação de quintos.
26. Destaco que não há a contradição apontada pelo embargante porquanto o acórdão embargado, coerente com as razões
de decidir constantes do voto, determina na parte dispositiva o exato cumprimento das decisões judiciais que ampararam o
pagamento das parcelas inquinadas, nos limites das respectivas decisões judiciais, já que a UFMT executou as decisões para
além dos limites assegurados pelo poder judiciário.
27. De mais a mais, convém observar que, nos termos da jurisprudência do STF, os atos de concessão de aposentadoria
têm natureza complexa, nascendo de forma precária a partir da concessão pelo gestor competente e aperfeiçoando-se apenas
após o registro pela Corte de Contas. Assim, o ato de aposentadoria somente passa a estar plenamente formado (perfeito), válido
(aferição da legalidade com reflexo de definitividade perante a Administração) e eficaz (plenamente oponível a terceiros,
deixando de apresentar executoriedade provisória) quando recebe o registro pela Corte de Contas. Com isso e considerando que
nos termos do art. 71, inciso III, da CF/1988 cabe ao TCU apreciar a legalidade das concessões de aposentadoria, não há que se
falar em decadência administrativa, direito adquirido e irredutibilidade de vencimentos e nem em “entendimento da UFMT” já
que cabe o TCU a palavra final.
28. Diante do que foi demonstrado, resta claro que a decisão embargada não padece dos vícios apontados pelo
embargante, razão pela qual devem ser conhecidos e rejeitados.
Ante o exposto, VOTO para que seja adotada a minuta de acórdão que ora trago ao exame deste Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 497/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 033.580/2011-1.
1.1. Apenso: 017.072/1995-6.
2. Grupo II – Classe de Assunto: I - Embargos de declaração (Aposentadoria).
3. Embargante: Gabriel Novis Neves (001.957.231-04).
4. Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso.
5. Relator: Ministro Vital do Rêgo.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidade Técnica: não atuou.
8. Representação legal: Nelito Jose Dalcin Junior (OAB/MT 6.389) e outros.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos nos quais se analisam embargos de declaração opostos por Gabriel Novis
Neves em face do Acórdão 11.476/2019-TCU-1ª Câmara, por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de
aposentadoria emitido em favor do embargante.
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, diante das razões expostas
pelo Relator, em:
9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para,
no mérito, rejeitá-los, por inexistir omissão, contradição e obscuridade na deliberação embargada;
9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante e à Fundação Universidade Federal de Mato Grosso.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0497-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler, Bruno Dantas e Vital do Rêgo
(Relator).
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.

GRUPO I – CLASSE II – Primeira Câmara
TC 043.333/2018-4.
Natureza: Tomada de Contas Especial.
Entidade: Município de Iporã – PR.
Responsável: Cássio Murilo Trovo Hidalgo (453.839.959-00).
Representação legal: não há.
SUMÁRIO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. EVENTO OBJETO DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO
DO TURISMO IMPUGNADO POR NÃO ATENDER AOS REQUISITOS NORMATIVOS EXIGIDOS. NÃO
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COMPROVAÇÃO DA EXCLUSIVIDADE DA EMRPESA INTERMEDIÁRIA COM AS BANDAS CONTRATADAS.
CONTAS IRREGULARES. DÉBITO E MULTA.
RELATÓRIO
Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (Mtur) em desfavor do Sr. Cassio Murilo
Trovo Hidalgo, ex-prefeito de Iporã/PR, em virtude da impugnação total das despesas do Convênio 1.050/2009 – Siconv 704991,
para apoio à realização do Projeto intitulado "IV FEMUCI – Festival de Música Canta Iporã e Festa Gastronômica", entre os
dias 3 a 12 de outubro de 2009.
2. No âmbito da então SecexTCE, foi elaborada a instrução à peça 64, a seguir transcrita com os ajustes de forma
pertinentes, cujo encaminhamento foi encampado pelos dirigentes da unidade (peças 65/66):
HISTÓRICO
2. O Convênio 1.050/2009 - Siconv 704991 foi firmado no valor de R$ 130.000,00, sendo R$ 90.000,00 à conta do
Concedente e R$ 40.000,00 referentes à contrapartida do convenente. Teve vigência de 22/09/2009 a 01/12/2009 (vide convênio
de peça 4, p. 7), posteriormente prorrogado até 15/01/2010 (vide termo de apostilamento peça 9), com prazo para a apresentação
da prestação de contas estipulado para 30 dias após o dia final de vigência. Os recursos foram liberados por meio da Ordem
Bancária 2009OB801752, (peça 8), em 06/11/2009.
3. Não houve fiscalização in loco do objeto conveniado, conforme informação contida no Relatório de TCE 30/2017, de
peça 48.
4. A prestação de contas (peça 13-16 e 19-23) foi analisada por meio dos seguintes documentos: i. Nota Técnica de
Análise de Prestação de Contas nº 736/2012, de 03/09/2012, (peça 17); ii. Nota Técnica de Reanalise n° 1084/2012, de
21/12/2012, (peça 24); iii. Nota Técnica de Análise n° 741/2012 (peça 27); iv. Nota Técnica de Reanálise n° 127/2013, de
06/02/2013, (peça 28); vi. Nota Técnica de Reanálise n° 74/2013, de 23/08/2013, (peça 31); vii. Nota Técnica de Reanálise n°
1095/2013, de 18/10/2013, (peça 34); viii. Nota Técnica de Análise Financeira n° 202/2016, de 25/02/2016, (peça 36).
5. Conforme Despacho de peça 1, o fundamento para a instauração da Tomada de Contas Especial foi a reprovação da
execução física do ajuste, constatada nas Nota Técnica de Reanálise 127/2013, que baseou a conclusão da fase interna, e continha
a seguinte irregularidade:
a) Realização de evento vinculado ao aniversário do município.
6. Por meio do Ofício 2302/2013/CGCV/DGI/SE/MTur (peça 29), de 26/8/2013, o Ministério do Turismo notificou o
responsável, Sr. Cassio Murilo Trovo Hidalgo, em 10/9/2013, da reprovação da prestação de contas (reprovação física total).
7. Ao analisar as justificativas do responsável, a Nota Técnica de Reanálise 1095/2013, de 18/10/2013, (peça 34),
concluiu pela reprovação da execução física.
8. Diante do não saneamento das irregularidades apontadas e da não devolução dos recursos, instaurou-se a Tomada de
Contas Especial. No Relatório de Tomada de Contas Especial 30/2017, de 9/3/2017, (peça 48), concluindo que o prejuízo
importaria no valor de R$ 90.000,00 – correspondente ao valor total dos recursos repassados – com data origem 6/11/2009,
imputando-se a responsabilidade ao Sr. Cassio Murilo Trovo Hidalgo, prefeito municipal de Iporã/PR, no período de 1/1/2009 a
31/12/2012, em razão da impugnação total das despesas do Convênio 1050/2009 – Siconv 704991, devido a irregularidades na
execução física do ajuste.
9. O Relatório de Auditoria 942/2018 da Controladoria Geral da União (peça 49) também chegou às mesmas conclusões.
Após serem emitidos o Certificado de Auditoria, o Parecer do Dirigente e o Pronunciamento Ministerial (peça 50,51 e 52), o
processo foi remetido a esse Tribunal.
10. No âmbito deste Tribunal, após análise pela Secex/TCE (peças 53, 54 e 55) foi realizada por meio do Ofício
2.170/2019-TCU/Secex-TCE (peça 57) a citação do responsável nos seguintes termos:
Ocorrência 1: Não comprovação da regular execução física do Convênio 1050/2009 – Siconv 704991, celebrado entre
o Ministério do Turismo e o Município de Iporã/PR, e que tinha por objetivo o apoio à realização do Projeto intitulado "IV
FEMUCI – Festival de Música Canta Iporã e Festa Gastronômica”.
Conduta: Utilizar recursos do convênio para realização de evento vinculado à festa de comemoração de aniversário do
município de Iporã/PR.
Nexo de Causalidade: A conduta impediu comprovar o alcance das finalidades específicas do convênio, de modo que se
caracterizou a impossibilidade de que se comprovasse a boa e regular gestão de recursos repassados.
Dispositivos violados: Cláusulas Terceira, Item II, alínea “a” do Termo de Convênio 1050/2009 – Siconv 704991; art.
15, § 4º, da Portaria MTur 171, de 19 de setembro de 2008; art. 39 da Portaria Interministerial n. 127/2008; art. 93, do Decretolei 200, de 25 de fevereiro de 1967; e art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal de 1988.
Ocorrência 2: Não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados pelo Convênio 1050/2009 – Siconv
704991, celebrado entre o Ministério do Turismo e o Município de Iporã/PR, e que tinha por objetivo o apoio à realização do
Projeto intitulado "IV FEMUCI – Festival de Música Canta Iporã e Festa Gastronômica”, ocasionada pela ausência de
comprovação de que as empresas intermediárias pagaram o cachê de bandas ou cantores que realizaram o evento.
Conduta: Não apresentar notas fiscais e recibos (ou outros documentos equivalentes) emitidos em nome das bandas ou
artistas e assinados por seus representantes legais ou pelo seus empresários exclusivos, sendo essa representação ou exclusividade
registrada em cartório, não sendo comprovado, assim, o nexo causal entre os recursos recebidos e os pagamentos efetuados, visto
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que não se provou que os valores pagos aos intermediários contratados efetivamente foram repassados às bandas e artistas que
realizaram shows.
Nexo de Causalidade: A conduta impediu comprovar o nexo entre objeto pactuado no convênio e os recursos federais
destinados a esse ajuste, de modo que se caracterizou a impossibilidade de que se comprovasse a boa e regular gestão de recursos
repassados.
Dispositivos violados: art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal de 1988; art. 93, do Decreto-lei 200, de 25 de
fevereiro de 1967; art. 50, §3º, da Portaria Interministerial 127/2008; Termo de Convênio 1050/2009 – Siconv 704991, Cláusula
Terceira, Item II, alíneas “h”, “i”, “cc”, “ll”, e “mm””, e Cláusula Décima Segunda, § 2º, alínea “d”.
11. O responsável, após pedido e concessão de prorrogação de prazo (peças 59 e 60) apresentou alegações de defesa
(peça 61), a seguir analisadas.
EXAME TÉCNICO
12. Alegações de defesa do Sr. Cassio Murilo Trovo Hidalgo (peça 61):
12.1. Inicialmente, a defesa expôs que o MTur havia constatado uma única irregularidade, mas a análise técnica do
tribunal acrescentou a situação de “não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados pelo convenio
1050/2009”, ocasionada pela ausência de comprovação de que as empresas intermediárias pagaram o cachê de bandas ou cantores
que realizaram o evento.
12.2. Argumentou que o prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federa é de
cinco anos; de acordo com a Lei 9.873/1999.
12.3. Em sequência argumentou que esta TCE se enquadraria na “ausência de pressuposto de admissibilidade, na forma
do art. 6º., inciso I e 19, da IN/TCU 71/2012, modificada pela IN/TCU 76/2016, uma vez que o valor do débito é de R$ 90.000,00,
e, portanto, menor que R$ 100.000,00.
12.4. Ressaltou que não houve dano ao erário, pois o MTur circunscreveu-se apenas ao aspecto físico da prestação de
contas (realização de evento vinculado ao aniversário do município), sem apontar qualquer falta no aspecto econômico, tendo os
documentos carreados aos autos demonstrado que os serviços foram devidamente executados e contratados em valores praticados
no mercado
12.5. Argumentou que não houve vinculação ao aniversário do município com o objeto do conveniado “IV FEMUCI –
Festival de Música Canta Iporã e Festa Gastronômica”, tendo citado que (peça 68, p. 5):
Como se pode observar do objeto do convênio, tratava-se do “IV FEMUCI – Festival de Música Canta Iporã e Festa
Gastronômica”. O FEMUCI era um festival cultural tradicional do município, que atraía vários músicos de fora e também grande
quantidade de turistas.
Naquele ano coincidiu a programação para a mesma época do aniversário do município, que contemplava a festa
gastronômica com apresentação do prato típico, o tradicional “Porco à Paraguaia”, além de shows com bandas, danças típicas e
apresentações culturais.
O evento IV FEMUCI foi realizado em local distinto das comemorações do aniversário da cidade (dentro da Casa da
Cultura), com organização própria, local de inscrições próprio e material próprio. As barracas típicas também foram realizadas
em local próprio, na Praça Nações Unidas.
(...)
Encerrando a questão, incube frisar que a irregularidade não é sinônimo de ilegalidade, na medida em que o ato irregular
só adquire os contornos de ilegal quando a conduta antijurídica, além de causar efetiva lesão ao erário, é coadjuvada pela máintenção do administrador, caracterizando a CONDUTA DOLOSA, o que, em nenhum momento foi demonstrada no presente
processo, que deve pautar pelo arquivamento.
12.6. Quanto a irregularidade ocasionada pela ausência de comprovação de que as empresas intermediarias pagaram o
cachê de bandas ou cantores que realizaram o evento, defendeu que ela não merece prosperar, primeiramente porque tal
irregularidade só veio a ser apontada dez anos após o fato, sem que o ex-gestor tenha sido citado anteriormente.
12.7. Tal situação impede inclusive que se tenha acesso aos documentos requeridos, pois o ex-gestor não tem qualquer,
acesso aos documentos da prefeitura, além de que a própria empresa intermediaria já não mais deve ter a posse dos documentos
de pagamento, eis que passados mais de cinco anos legalmente exigíveis para seu arquivo (art. 195, parágrafo único do CTN).
12.8. Enfatizou a “absoluta impossibilidade de devolução de valores”, tendo em vista que não obteve qualquer tipo de
vantagem patrimonial indevida, não incorporou em seu patrimônio qualquer benefício, bens, verbas, valores ou rendas oriundas
da União ou do Município e tudo o que foi recebido do MTur foi efetivamente gasto com as despesas propostas no plano de
trabalho, conforme demonstrado através da vasta documentação anexada.
12.9. Por fim, requereu (peça 68, p. 9):
Sendo assim, pelo elevado senso de justiça desta Corte de Contas e considerando os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade requer-se o acatamento das justificativas apresentadas e o arquivamento do processo sem resolução do mérito
e, caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, o julgamento da fiscalização pela regularidade, ainda que seja com
ressalva e a não aplicação de multa.
13. Análise:
13.1. Quanto ao argumento de que o prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração
Pública Federa é de cinco anos; frisa-se que este Tribunal já tem decisão uniforme quanto ao tema da prescrição, quer seja
relativa à pretensão punitiva ou relativa ao ressarcimento de prejuízo ao erário.
13.1.1. Nesse contexto, citam-se os seguintes esclarecimentos:
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13.1.1.1. A questão da prescritibilidade das ações de ressarcimento por danos causados ao Erário foi objeto de incidente
de uniformização de jurisprudência suscitado no âmbito desta Corte de Contas, o qual foi julgado pelo Acórdão 2709/2008 –
Plenário - Relator: Min. Benjamin Zymler (TC 005.378/2000-2). Por meio desse decisum, firmou-se o entendimento segundo o
qual são imprescritíveis as ações de ressarcimento por prejuízos gerados ao Erário, em consonância com o posicionamento do
Plenário do Supremo Tribunal Federal, exarado em sede de Mandado de Segurança (MS 26.210-9/DF, Relator Ministro Ricardo
Lewandowski). Segue trecho do referido Acórdão:
9.1. deixar assente no âmbito desta Corte que o art. 37 da Constituição Federal conduz ao entendimento de que as ações
de ressarcimento movidas pelo Estado contra os agentes causadores de danos ao erário são imprescritíveis, ressalvando a
possibilidade de dispensa de instauração de tomada de contas especial prevista no §4º do art. 5º da IN TCU nº 56/2007 [vigente
à época; sucedida pela IN TCU nº 71/2012];
13.1.2.2. A condenação em débito em processo de tomada de contas especial não tem caráter punitivo, possuindo,
essencialmente, natureza jurídica de reparação civil pelo prejuízo causado ao erário, não sendo alcançada pelo instituto da
prescrição da pretensão punitiva. (Acordão 4212/2017 - TCU – Primeira Câmara – Relator: Benjamin Zymler);
13.1.2.3. A prescrição prevista na Lei 9.784/1999 não se aplica à atividade de controle externo. O instituto da prescrição
nos processos do TCU obedece ao art. 37, § 5º, da Constituição Federal, no que tange ao ressarcimento do prejuízo, e ao art. 205
da Lei 10.406/2002 (Código Civil), no que se refere à pretensão punitiva. Assim, quanto ao débito, a ação é imprescritível, e
quanto à aplicação de sanções, ela prescreve em dez anos a contar da data de ocorrência das irregularidades (Acordão 374/2017
- TCU – Plenário – Relator: Bruno Dantas);
13.1.2.4. No que se refere à prescrição da pretensão punitiva, nos termos do Acórdão 1.441/2016-Plenário, que
uniformizou a jurisprudência do TCU acerca da questão, prevaleceu o entendimento de que se aplica o prazo geral de prescrição
indicado no art. 205 do Código Civil, que é de 10 anos, contado da data de ocorrência da irregularidade sancionada, nos termos
do art. 189 do Código Civil, sendo este prazo interrompido pelo ato que ordenar a citação, a audiência ou a oitiva do responsável.
Transcorridos mais de dez anos da data do ato que ordenou a citação, a audiência ou a oitiva da parte, opera-se a prescrição da
pretensão punitiva do Tribunal (Acordão 178/2018 – TCU – Plenário – Relator: Ministro Bruno Dantas).
13.1.2.5. Dessa forma, no caso em exame, não se vislumbra plausível o pedido da defesa para reconhecer a prescrição da
ação punitiva do estado, uma vez que a irregularidade sancionada ocorreu em 6/11/2009 (data do repasse dos recursos federais),
e o ato de ordenação da citação ocorreu em 23/4/2019 (peça 55), não havendo, portanto, o transcurso de mais de dez anos do
fato gerador da irregularidade e a data do ato que ordenou a citação do responsável.
13.2. Quanto à argumentação de que esta TCE se enquadraria na “ausência de pressuposto de admissibilidade”,
na forma do art. 6º., inciso I e 19, da IN/TCU 71/2012, modificada pela IN/TCU 76/2016, uma vez que o valor do débito é
de R$ 90.000,00, e portanto, menor que R$ 100.000,00.
13.2.1 inicialmente, registra-se que o valor de R$ 100.000,00 do art. 6º, inciso I da IN/TCU 76/2016 deve considerar o
modo de referenciação disposto no § 3º do art. 6º, in verbis:
§ 3º Para fins da aplicação do inciso I do caput, deverá proceder-se do seguinte modo:
I - no caso de o fator gerador do dano ao erário ser anterior a 1º de janeiro de 2017, o valor original deverá ser atualizado
monetariamente até essa data; (NR)(Acórdão nº 957/2017-TCU-Plenário, de 17/5/2017)
II – no caso de o fato gerador do dano ao erário ser posterior a 1º de janeiro de 2017, o valor a ser comparado com o valorreferência definido no inciso I deste artigo será o valor original do débito, sem atualização monetária. (NR)(Acórdão nº 957/2017TCU-Plenário, de 17/5/2017).” (NR)
13.2.2. Dessa forma, no caso vertente, o valor original de R$ 90.000,00, considerando a data do fato gerador de 6/11/2009
(data do repasse dos recursos federais), atualizado até 1/1/2017, resulta em valor superior a R$ 100.000,00.
13.2.3. Ademais, esclarece-se que mesmo se o valor fosse inferior ao limite mínimo estabelecido nos arts. 6º, inciso I, e
19 da IN TCU 71/2012, modificada pela IN TCU76/2016 caberia o prosseguimento do feito, conforme prevê o §1º do art. 19 da
referida norma, in verbis:
§ 1 Instaurada a tomada de contas especial e citados os responsáveis, não se lhe admitirá o arquivamento, mesmo na
hipótese de o valor apurado como débito ser inferior ao limite estabelecido no art. 6º desta Instrução Normativa. (AC) (Instrução
Normativa nº 76, de 23/11/2016, DOU de 12/12/2016)
13.2.3. Quanto à realização de evento vinculado ao aniversário do município, em que pese o argumento do
responsável de que foi mera coincidência a realização da IV FEMUCI, objeto do convênio na data do aniversário do município,
não se vislumbra como dissociar os dois eventos considerando o pequeno tamanho do município (população estimada em menos
de nove mil habitantes em 2009, http://www.sebrae-sc.com.br/scemnumero/arquivo/Ipora-do-Oeste.pdf).
13.3.1. Desse modo, rejeita-se as alegações de defesa do responsável, pois foram detectadas evidências (afirmação do
próprio responsável à peça 33, notas de empenho à peça 15, as quais fazem menção ao aniversário da cidade) de que o evento
objeto do convênio em questão foi associado indevidamente ao aniversário do município, inviabilizando a comprovação da
regular execução física e descumprindo o pactuado no convênio firmado com o MTu (Cláusula Terceira, Item II, alínea “a”).
13.4. Quanto a irregularidade ocasionada pela ausência de comprovação de que as empresas intermediarias
pagaram o cachê de bandas ou cantores que realizaram o evento, a defesa argumentou que tal irregularidade só veio a ser
apontada dez anos após o fato, inviabilizando a defesa do responsável.
13.4.1. Conforme já colocado no item 13.1 desta instrução, para às ações de ressarcimento à União relativas a débitos de
outros entes federativos, prevalece a norma do art. 37, § 5º, da Constituição Federal, no sentido da imprescritibilidade dos ilícitos
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causadores de prejuízos ao erário (Súmula TCU 282: As ações de ressarcimento movidas pelo Estado contra os agentes
causadores de danos ao erário são imprescritíveis).
13.4.2. Dessa forma, considerando que a empresa NCN Produções e Eventos Ltda. foi contratada como intermediária de
bandas sem comprovação de contrato de exclusividade das bandas que se propuseram a agenciar, houve descumprimento ao
art. 25, inciso III, da Lei 8.666/1993.
13.4.3. Note-se que no próprio Termo de Convênio 1050/2009 - Siconv 704991 (peça 4), Cláusula Terceira, Item II,
alíneas “h”, “i”, “cc”, “ll”, e “mm””, havia disposições obrigando a prefeitura a respeitar os ditames do art. 25 da Lei 8.666/1993
e de tomar adequados procedimentos para os casos de contratação de intermediários de bandas (como apresentação de contrato
de exclusividade e publicação desse contrato no Diário Oficial).
13.4.4 Não há, assim, comprovação de que os valores que teriam sido pagos à empresa correspondem aos que foram
efetivamente pagos aos artistas que se apresentaram no evento, que era o objeto do convênio, não sendo comprovado, assim, o
nexo causal entre os recursos recebidos e os pagamentos efetuados, descumprindo-se o art. 63 da Lei 4320/1964, o art. 93, do
Decreto Lei 200/1967, e o art. 50, §3º, da Portaria Interministerial 127/2008.
13.4.5. Nesse sentido é o Voto do Exmo. Ministro Marcos Bemquerer, que fundamentou o Acórdão 4299/2014-TCU-2ª
Câmara:
9. Ademais, como destacado nas análises efetuadas pela Unidade Técnica e pelo MP/TCU, agrava a situação apresentada
no Relatório do Tomador de Contas, de incerteza sobre o destino dado aos recursos federais, a ausência, nos autos, de recibos
dos cachês supostamente pagos, o desconhecimento dos reais valores de mercado pagos às empresas indicadas para participarem
do evento e a contratação por inexigibilidade de licitação em desacordo com o art. 25, inciso III, da Lei 8.666/1993, tendo em
vista que as informações constantes do processo indicam que a empresa contratada não era representante exclusiva das bandas
ou artistas indicados.
(...)
15. Tais elementos demonstram a ocorrência de pagamento à empresa contratada com recursos da conta específica do
Convênio 482/2008, entretanto, não há como se afirmar que os valores pagos à empresa individual Marcos Correia Valdevino
foram utilizados na realização do objeto pactuado, tampouco demonstram o nexo de causalidade entre as verbas repassadas e o
fim a que elas se destinavam.
13.4.6. Esse Tribunal, em resposta à consulta formulada pelo Ministério do Turismo, deixou assente, mediante o
dispositivo do Acórdão 1.435/2017 – Plenário, que “a existência de dano aos cofres públicos” (subitem 9.2.3 daquele acórdão)
tende a se evidenciar não só quando “houver indícios de inexecução do evento objeto do convênio” (ibid., subitem 9.2.3.1) , mas
também quando não for possível comprovar o nexo de causalidade, ou seja, que os pagamentos tenham sido recebidos pelo
artista ou por seu representante devidamente habilitado, seja detentor de contrato de exclusividade, portador de instrumento de
procuração ou carta de exclusividade, devidamente registrados em cartório. (ibid., subitem 9.2.3.2)
13.4.8. Do acima exposto, rejeita-se as alegações de defesa do responsável, uma vez a defesa não logrou êxito na
comprovação do nexo causal que se daria mediante a apresentação de recibos ou outros documentos que comprovassem que os
recursos conveniais foram de fato percebidos pelo artista ou por seu representante exclusivo.
CONCLUSÃO
14.
Tendo em vista que não constam dos autos elementos que permitam reconhecer a boa-fé do Sr. Cassio Murilo
Trovo Hidalgo, considerando a análise promovida no item 13 desta instrução, sugere-se que suas contas sejam julgadas
irregulares, nos termos do art. 202, § 6º, do RI/TCU, com a imputação do débito atualizado monetariamente e acrescido de juros
de mora, nos termos do art. 202, §1º, do RI/TCU.
15. Sobre a prescrição da pretensão punitiva, vale ressaltar que a pretensão punitiva, conforme Acórdão 1.441/2016TCU-Plenário, Relator Ministro Benjamin Zymler, que uniformizou a jurisprudência acerca dessa questão, subordina se ao prazo
geral de prescrição indicado no art. 205, do Código Civil, que é de dez anos, contado da data de ocorrência da irregularidade
sancionada, nos termos do art. 189, do Código Civil, sendo este prazo interrompido pelo ato que ordenar a citação, a audiência
ou a oitiva do responsável.
16. No caso em exame, não ocorreu a prescrição, uma vez que a irregularidade sancionada ocorreu em 6/11/2009 (data
utilizada para cálculo do débito), e o ato de ordenação da citação ocorreu em 23/4/2019 (peça 55).
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
21. Diante do exposto, submetemos os autos à consideração superior, propondo ao Tribunal:
a) rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Cassio Murilo Trovo Hidalgo (453.839.959-00), ex-prefeito do
município de Iporã/PR, na gestão 2009-2012;
b) com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea “c”, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da
mesma Lei, e com arts. 1º, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, que sejam julgadas irregulares
as contas do responsável a seguir, e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, 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 Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados
a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor
b.1) Responsável: Cassio Murilo Trovo Hidalgo (453.839.959-00), ex-prefeito do município de Iporã/PR, na gestão
2009-2012
b.1.1) Valor e data original do débito:
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Data

Valor
(R$)

6/11/2009
90.000,00
b.1.2) Valor do débito atualizado em 29/10/2019 com juros (peça 63): R$ 209.228,66
c) aplicar ao Sr. Cassio Murilo Trovo Hidalgo (453.839.959-00), ex-prefeito do município de Iporã/PR, na gestão 20092012, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, com a fixação do prazo de quinze dias,
a contar das notificações, para comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno), o
recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão até a dos efetivos
recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor;
d) 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;
e) autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443, de 1992 c/c o art. 217,
§§ 1º e 2º do Regimento Interno, o parcelamento da(s) dívida(s) em até 36 parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida
monetariamente, os correspondentes acréscimos legais fixando- lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da
notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior,
para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os
juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de
comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2º do
art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal;
f) encaminhar cópia da deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Paraná nos termos do § 3º do
art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7º do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis;
g) enviar cópia do Acórdão que vier a ser proferido ao Ministério do Turismo e ao responsável, para ciência, informando
que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço
www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias,
de forma impressa.
3. O Ministério Público, nos autos representado pelo Procurador Júlio Marcelo de Oliveira, manifestou-se de acordo com
a unidade técnica (peça 67).
É o relatório.

VOTO
Em exame, tomada de contas especial de responsabilidade do ex-prefeito de Iporã/PR, Sr. Cassio Murilo Trovo Hidalgo,
em virtude da impugnação total das despesas do Convênio 1.050/2009 – Siconv 704991, para apoio à realização do Projeto
intitulado "IV FEMUCI – Festival de Música Canta Iporã e Festa Gastronômica", entre os dias 3 a 12 de outubro de 2009, no
valor de R$ 90 mil.
2. As despesas foram impugnadas pelo Ministério do Turismo face à reprovação física, tendo em vista que o evento foi
vinculado ao aniversário do município.
3. No âmbito deste Tribunal, foi feita a citação do ex-prefeito em razão dos seguintes fatos: (a) utilização de recursos do
convênio para realização de evento vinculado à festa de comemoração de aniversário do município de Iporã/PR; e (b) ausência
de comprovação de que as empresas intermediárias pagaram o cachê de bandas ou cantores que realizaram o evento.
4. Após análise da defesa apresentada pelo Sr. Cassio Murilo, a SecexTCE concluiu que:
(i) não procedem as alegações de prescrição do débito, tendo em vista que o Acórdão 2.709/2008-TCU-Plenário firmou
o entendimento de que são imprescritíveis as ações de ressarcimento por prejuízos gerados ao Erário, em consonância com o
posicionamento do Supremo Tribunal Federal (MS 26.210-9/DF);
(iii) não procede o pedido da defesa para reconhecer a prescrição da ação punitiva, uma vez que a irregularidade
sancionada ocorreu em 6/11/2009 (data do repasse dos recursos federais), e o ato de ordenação da citação ocorreu em 23/4/2019
(peça 55), não havendo, portanto, o transcurso de mais de dez anos do fato gerador da irregularidade e a data do ato que ordenou
a citação do responsável, nos termos do decidido pelo Acórdão 1.441/2016-TCU-Plenário;
(iv) foram detectadas evidências (afirmação do próprio responsável à peça 33, notas de empenho à peça 15, as quais
fazem menção ao aniversário da cidade) de que o evento objeto do convênio em questão foi associado indevidamente ao
aniversário do município, inviabilizando a comprovação da regular execução física e descumprindo o pactuado no convênio
firmado com o MTur (Cláusula Terceira, Item II, alínea “a”);
(v) a empresa NCN Produções e Eventos Ltda. foi contratada como intermediária de bandas sem comprovação de
contrato de exclusividade, com descumprimento ao art. 25, inciso III, da Lei 8.666/1993;
(vi) no próprio Termo de Convênio 1.050/2009 - Siconv 704991 (peça 4), Cláusula Terceira, Item II, alíneas “h”, “i”,
“cc”, “ll”, e “mm””, havia disposições obrigando a prefeitura a respeitar os ditames do art. 25 da Lei 8.666/1993 e de tomar
adequados procedimentos para os casos de contratação de intermediários de bandas (como apresentação de contrato de
exclusividade e publicação desse contrato no Diário Oficial); e
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(vii) não há, assim, comprovação de que os valores que teriam sido pagos à empresa correspondem aos que foram
efetivamente pagos aos artistas que se apresentaram no evento, que era o objeto do convênio, não sendo comprovado o nexo
causal entre os recursos recebidos e os pagamentos efetuados.
5. Desta forma, a SecexTCE propôs, endossada pelo MPTCU, o julgamento pela irregularidade das contas do ex-prefeito,
sua condenação em débito e apenação com a multa do art. 57 da Lei 8.443/1992.
6. Acolho o desfecho proposto pela unidade técnica, especialmente porque está evidenciado que o evento estava incluído
nos festejos de comemoração do aniversário da cidade, conforme se observa da descrição das notas de empenho constantes à
peça 15, p.1 e 5:
“valor empenhado a firma acima, referente a prestação de serviços com a realização de eventos dentro da programação
do 49º aniversário do município de Iporã-PR, sendo: 01 show do grupo G-10 e 70% do show com o grupo TCHE GAROTOS,
conforme ordem de execução de serviços, em anexo”.
“valor empenhado à firma acima, referente a prestação de serviços com instalação de banheiros químicos e realização de
eventos, quando da festividade em comemoração ao aniversário da cidade”
7. Nessas condições, considero que não foi superada a conclusão a que chegou o Mtur (peça 24, p.2):
Tendo em vista que os eventos apoiados pelo Ministério do Turismo são aqueles Geradores de Fluxo Turístico definidos,
taxativamente, no artigo 16, da portaria 153, de 06 de outubro de 2009, então vigente à época de celebração do convênio,
verificamos a incompatibilidade do evento proposto por se tratar de um evento não elencado em tal rol, a saber; comemoração
do aniversário da cidade. Fato este explicitado em material encaminhado pela própria prefeitura, página 125 e na descrição das
notas de empenho da prefeitura, páginas 28 a 36.
8. Por último, registro que no presente caso não está comprovado que a empresa intermediária, NCN Produções e Eventos
Ltda., fosse representante exclusiva das bandas (Fruto Proibido, G10, Tchê Garotos e Grupo Herança) contratadas. Consulta ao
Siconv mostrou que as cartas e declarações de exclusividade existentes não são dirigidas à referida empresa, mas sim à própria
prefeitura.
Ante o exposto, VOTO para que seja adotado o Acórdão que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 498/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 043.333/2018-4.
2. Grupo I – Classe de Assunto: II – Tomada de Contas Especial.
3. Responsável: Cássio Murilo Trovo Hidalgo (453.839.959-00).
4. Entidade: Município de Iporã - PR.
5. Relator: Ministro Vital do Rêgo.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial de responsabilidade do Sr. Cassio Murilo Trovo
Hidalgo, ex-prefeito de Iporã/PR, em virtude da impugnação total das despesas do Convênio 1.050/2009, para apoio à realização
do Projeto intitulado "IV FEMUCI – Festival de Música Canta Iporã e Festa Gastronômica";
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ante as razões expostas
pelo Relator, em:
9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Cassio Murilo Trovo Hidalgo (453.839.959-00), ex-prefeito de Iporã/PR, com
fundamento nos arts. 1º, inciso I; 16, inciso III, alínea “c”; 19, caput, e 23, inciso III, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992 e com
o arts. 1º, inciso I, 209, inciso III; 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU;
9.2. condenar o responsável identificado no subitem anterior ao pagamento da quantia de R$ 90.000,00 (noventa mil
reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso
III, alínea “a”, do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente
e acrescida dos juros de mora devidos, calculados a partir de 6/11/2009 até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação
em vigor, abatendo-se, na oportunidade, as quantias já restituídas;
9.3. aplicar ao Sr. Cassio Murilo Trovo Hidalgo (453.839.959-00), ex-prefeito do município de Iporã/PR, a multa prevista
no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a fixação do
prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento
Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a do
efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;
9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 219, inciso II, do RITCU, a cobrança
judicial da dívida caso não atendida a notificação; e
9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da
dívida em até 36 parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento
Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das
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demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na
legislação em vigor, sem prejuízo de alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela
implicará o vencimento antecipado do saldo devedor;
9.6. dar ciência desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Paraná nos termos do § 3º do art.
16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7º do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0498-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler, Bruno Dantas e Vital do Rêgo
(Relator).
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.

GRUPO II – CLASSE II – Primeira Câmara
TC 008.733/2015-5
Natureza: Tomada de Contas Especial
Entidade: Município de Bujari - AC
Responsáveis: Centauro Construções Ltda. (04.937.271/0001-29); João Edvaldo Teles de Lima (030.517.812-15);
Michel Marques Abrahão (576.424.191-04)
Interessado: Superintendência Estadual da Funasa No Estado do Acre (26.989.350/0516-16)
Representação legal: Paulo Luiz Pedrazza Junior (3970/OAB-AC) e outros, representando João Edvaldo Teles de Lima.
SUMÁRIO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. FUNASA. CONVENIO. EXCLUSÃO DE RESPONSAVEL DO
POLO PASSIVO. ENCERRAMENTO DO PROCESSO E ARQUIVAMENTO DOS AUTOS COM FULCRO NO ART. 212
DO REGIMENTO INTERNO.
Relatório
Examina-se tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Fundação Nacional de Saúde – Regional Acre (Funasa) em
razão da execução apenas parcial do Convênio 2.740/2005 (Siconv 559115), que tinha por objeto a construção de 115 módulos
sanitários domiciliares (peça 1, p. 50).
2. A avença foi pactuada, inicialmente, no montante de R$ 360.500,00, posteriormente reduzido para R$ 359.713,72,
dos quais R$ 345.000,00 foram recursos federais e o restante, contrapartida municipal (peça 1, p. 18 e 40-41).
3. A quantia foi repassada em três parcelas: duas de R$ 138.000,00, creditadas em 18/12/2006 e 6/2/2007, e uma de
R$ 69.000,00, creditada em 16/11/2010 (peças 1, p. 280, e 9, p. 68-70).
4. O relatório final do tomador de contas concluiu pela existência de débito no valor de R$ 222.019,12, em face da
existência de “serviços inacabados e/ou não executados”, atribuindo a responsabilidade ao Sr. Michel Marques Abrahão, prefeito
municipal entre 2005 e 2008, em cuja gestão as duas primeiras parcelas foram liberadas e aplicadas (peça 2, p. 160-168).
5. No âmbito desta Corte, a então Secretaria de Controle Externo no Estado do Piauí (Secex-PI) realizou medidas
saneadoras para obter documentos adicionais (peças 7, 14 e 16).
6. Após a análise dessa documentação, manifestou-se pelo afastamento da responsabilidade do Sr. Michel Marques
Abrahão e pela responsabilização de seu sucessor, João Edvaldo Teles de Lima, chefe do executivo municipal na gestão 20092012, pelo débito de R$ 222.555,35 (peça 20).
7. A unidade instrutiva, em sua análise, considerou que os recursos repassados e aplicados na gestão do Sr. Michel
Marques Abrahão foram adequadamente utilizados e que a execução correspondente de 81% foi compatível com o volume de
recursos aplicados, conforme inspeção realizada pelo concedente.
8. Observou, também, que, nessa situação, não se poderia responsabilizá-lo pela funcionalidade dos módulos sanitários
que só poderia ser alcançada com o repasse total dos recursos transferidos, fato que só ocorreu em 16/12/2010, na gestão do
senhor João Edvaldo Teles de Lima (peça 11, p. 2-3).
9. Concluiu, portanto, que a responsabilidade deveria recair sobre esse gestor municipal, com supedâneo no princípio da
continuidade administrativa e por ter o responsável solicitado a liberação da última parcela do convênio com a promessa de
concluir as obras então em execução.
10. Promovida a citação e analisada a defesa apresentada pelo Sr. João Edvaldo Teles de Lima, a unidade instrutiva
observou que as evidências indicam que ele não teria movimentado os recursos das contas vinculadas durante seu mandato (peças
35, p. 48-51; 36, 37; 38, p. 3-51; e 39, p. 1-3).
11. Acrescentou que, quando de sua posse, o saldo disponível era de R$ 866,06, insuficiente, portanto, para dar
continuidade às obras (peças 34, p. 3, e 35, p. 48-49). O valor de R$ 69.000,00, transferido em 16/11/2010, quase dois anos após
o início de seu mandato, também não foi utilizado, pelos motivos já mencionados (insucesso na contratação de outra empresa).
12. Além disso, constam nos autos comprovante de devolução, pelo município, dos saldos não utilizados:
a) conta 37122-x: R$ 9.667,45 em 22/4/2013 (peças 9, p. 206 e 236; e 39, p. 10)
b) conta 5.842-4: R$ 78.233,06, em 27/12/2013 (peça 10, p. 137, item IV, 145-147 e 150; peça 39, p. 37).
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13. Diante desse cenário, a unidade instrutiva entendeu que o gestor deixou de concluir a obra por circunstância alheia a
sua vontade e que, por esse motivo, suas contas deveriam ser consideradas iliquidáveis, devendo ser ordenado seu trancamento
e arquivado o processo nos termos dos arts. 1º, I, 20 e 21 da Lei 8.443/1992 c/c com os arts. 169, III, e 211, caput e §1º, do
RI/TCU (peças 24, 34-46 e 47-49).
14. O MP/TCU, representado pelo procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé, em sua manifestação regimental, acolheu,
na essência, as conclusões da unidade instrutiva, tendo discordado, todavia, do encaminhamento sugerido (peça 50).
15. Em seu parecer, o procurador registrou (peça 50):
“23. A jurisprudência desta Corte tem sido no sentido de julgar iliquidáveis as contas quando prejudicado o exercício da
ampla defesa por demora na citação ou por outras razões alheias à vontade do responsável, como extravio de prestação de contas,
por exemplo (Acórdãos 1.560/2014 e 7.948/2014-TCU-2ª Câmara, 1.118/2008-TCU-1ª Câmara, 2.294/2012-TCU-Plenário). No
caso em exame, no entanto, circunstâncias alheias à vontade do ex-prefeito o impediram de concluir a obra, mas não de exercer
seu direito de defesa, tendo ele, inclusive demonstrado, a meu ver, que suas condutas não ocasionaram o dano ao erário objeto
deste processo. Diante disso, proponho o julgamento pela regularidade das contas do Sr. João Edvaldo Teles de Lima.
24. Não obstante, não se pode negar a existência de falhas nos procedimentos da Funasa na liberação tempestiva dos
recursos, que culminaram por inviabilizar a conclusão do empreendimento, contribuindo para o dano apurado nesta prestação de
contas. Contudo, não há nos autos qualquer análise sobre essas condutas, e, s.m.j., penso não ser oportuno iniciá-la nessa fase
processual, mais de treze anos após a celebração da avença.
25. Conforme exposto, o débito não restou afastado. Todavia, entendo que o lapso temporal desde a ocorrência dos fatos
compromete a garantia do contraditório e ampla defesa de novos responsáveis, motivo pelo qual manifesto-me pelo
arquivamento, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU.
26. Diante do exposto, renovando as vênias por dissentir do encaminhamento sugerido pela Secex-PI, este membro do
Ministério Público de Contas propõe:
I - com fundamento nos arts. 1º, I; 16, I; 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1º, I; 207 e 214, I, do Regimento
Interno, que sejam julgadas regulares as contas do Sr. João Edvaldo Teles de Lima (CPF 030.517.812-15), dando-lhe quitação;
II – arquivar os autos, com fundamento no art. 212, RITCU, por ausência dos pressupostos de constituição e
desenvolvimento válido e regular do processo, em relação ao débito de R$ 222.555,35.”
É o relatório.
Proposta de Deliberação
Examina-se tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Fundação Nacional de Saúde – Regional Acre (Funasa) em
razão da execução apenas parcial do convênio 2.740/2005 (Siconv 559115), que tinha por objeto a construção de 115 módulos
sanitários domiciliares (peça 1, p. 50).
16. A avença foi pactuada, inicialmente, no montante de R$ 360.500,00, posteriormente reduzido para R$ 359.713,72,
dos quais R$ 345.000,00 foram recursos federais e o restante, contrapartida municipal (peça 1, p. 18 e 40-41).
17. A quantia foi repassada em três parcelas: duas parcelas de R$ 138.000,00, creditadas em 18/12/2006 e 6/2/2007, e
uma de R$ 69.000,00, creditada em 16/11/2010 (peças 1, p. 280, e 9, p. 68-70).
18. O relatório final do tomador de contas concluiu pela existência de débito no valor de R$ 222.019,12, em face da
existência de “serviços inacabados e/ou não executados”, atribuindo a responsabilidade ao Sr. Michel Marques Abrahão, prefeito
municipal entre 2005 e 2008, em cuja gestão as duas primeiras parcelas foram liberadas e aplicadas (peça 2, p. 160-168).
19. No âmbito desta Corte, a então Secretaria de Controle Externo no Estado do Piauí (Secex-PI), realizou medidas
saneadoras para obter documentos adicionais (peças 7, 14 e 16).
20. Após a análise dessa documentação, manifestou-se pelo afastamento da responsabilidade do Sr. Michel Marques
Abrahão e pela responsabilização de seu sucessor, João Edvaldo Teles de Lima, chefe do executivo municipal na gestão 20092012, pelo débito de R$ 222.555,35 (peça 20).
21. No caso, os documentos juntados aos autos indicam que o Sr. Michel Marques Abrão executou as obras
proporcionalmente aos recursos repassados em sua gestão e que não se poderia exigir a funcionalidade dos módulos sanitários
sem que a totalidade dos recursos tivessem sido repassados, o que só ocorreu na gestão do prefeito João Edvaldo Teles de Lima,
que não retomou a execução do objeto da avença, nem devolveu os recursos remanescentes.
22. Promovida a citação e analisada a defesa apresentada pelo Sr. João Edvaldo Teles de Lima, a unidade instrutiva
observou que as evidências indicam que não teria movimentado os recursos das contas vinculadas durante seu mandato (peças
35, p. 48-51; 36, 37; 38, p. 3-51; e 39, p. 1-3) e que os saldos não utilizados foram devolvidos pelo município.
23. Diante desse cenário, a unidade instrutiva entendeu que o gestor deixou de concluir a obra por circunstância alheia à
sua vontade e que, por esse motivo, suas contas deveriam ser consideradas iliquidáveis, devendo ser ordenado seu trancamento
e arquivado o processo nos termos dos arts. 1º, I, 20 e 21 da Lei 8.443/1992 c/c com os arts. 169, III, e 211, caput e §1º, do
RI/TCU (peças 24, 34-46 e 47-49).
24. O MP/TCU, representado pelo procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé, em sua manifestação regimental, acolheu,
na essência, as conclusões da unidade instrutiva, discordando, todavia, do encaminhamento sugerido (peça 50)
25. Em seu parecer, o procurador propôs (peça 50):
“I - com fundamento nos arts. 1º, I; 16, I; 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1º, I; 207 e 214, I, do Regimento
Interno, que sejam julgadas regulares as contas do Sr. João Edvaldo Teles de Lima (CPF 030.517.812-15), dando-lhe quitação;
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II – arquivar os autos, com fundamento no art. 212, RITCU, por ausência dos pressupostos de constituição e
desenvolvimento válido e regular do processo, em relação ao débito de R$ 222.555,35.”
II
26. Dos elementos presentes nos autos, não restou demonstrado, com o rigor requerido para imputação de débito, que os
ex-prefeitos mencionados tenham concorrido para o dano reportado, decorrente da execução parcial do objeto do convênio
2740/2005 e da falta de funcionalidade da maioria das melhorias sanitárias.
27. Nesse sentido, no que concerne ao Sr. Michel Marques Abrahão, prefeito municipal na gestão 2005/2008, além de
não terem sido apontadas falhas na gestão dos recursos, o próprio concedente atestou que, até o final de seu mandato, havia
compatibilidade entre a execução física e a financeira da avença (peça 9, p. 68-70).
28. Por sua vez, a documentação juntada aos autos indica que o prefeito na gestão 2009/2012, João Edvaldo Teles de
Lima, não movimentou os recursos das contas vinculadas durante seu mandato (peças 35, p. 48-51; 36, 37; 38, p. 3-51; e 39, p.
1-3).
29. Além disso, demonstra também que a importância transferida em 16/11/2010 (R$ 69.000,00), aliada ao saldo
remanescente no início do seu mandato (R$ 866,06), eram insuficientes para dar continuidade às obras (peças 34, p. 3, e 35, p.
48-49) e não foram utilizados, dado o insucesso na contratação de empresa para dar continuidade aos trabalhos.
30. Constam, ainda, dos autos, comprovante de devolução, pelo município, dos saldos não utilizados.
31. A então Secex/PI, em sua análise, propôs considerar as contas iliquidáveis, uma vez que, “força maior, alheia à
vontade dos responsáveis, impediu-lhe de ultimar as obras objeto dos presentes autos, tornando, por sua vez, materialmente
impossível o julgamento de mérito das mesmas” (peça 47).
32. O MP/TCU divergiu desse encaminhamento.
33. Citou decisões deste Tribunal no sentido de julgar iliquidáveis quando prejudicado o exercício da ampla defesa por
demora na citação ou por outras razões alheias à vontade do responsável (acórdãos 1.560/2014 e 7.948/2014-TCU-2ª Câmara,
1.118/2008-TCU-1ª Câmara, 2.294/2012-TCU-Plenário).
34. No seu entender, no caso sob análise, circunstâncias alheias à vontade do prefeito, tais como insuficiência de recursos
para conclusão e insucesso na contratação de outra empresa, impediram-no de concluir a obra, mas não de exercer seu direito de
defesa, tendo ele, demonstrado que sua conduta não ocasionou o dano ao erário objeto deste processo.
35. Diante disso, propôs o julgamento pela regularidade das contas do Sr. João Edvaldo Teles de Lima.
36. Divirjo dos encaminhamentos propostos pela então Secex/PI e pelo MP/TCU.
37. Inicialmente, considero que deva ser afastada a responsabilidade do prefeito na gestão 2009/2012, João Edvaldo
Teles de Lima, com sua consequente exclusão do rol de responsáveis desta TCE, uma vez que, conforme destacou a unidade
instrutiva, não restou demonstrado que esse responsável tenha concorrido para o dano reportado, entendimento acompanhado
pelo MP/TCU em sua manifestação, cujo excerto reproduzo a seguir.
“19. No que tange ao prefeito sucessor, Sr. João Edvaldo Teles de Lima (gestão 2009-2012), as evidências são no sentido
de que ele não movimentou os recursos das contas vinculadas durante seu mandato (peças 35, p. 48-51; 36, 37; 38, p. 3-51; e 39,
p. 1-3). Convém lembrar que, quando da posse deste, o saldo disponível era de R$ 866,06, insuficiente, portanto, para dar
continuidade às obras (peças 34, p. 3, e 35, p. 48-49). O valor de R$ 69.000,00, transferido em 16/11/2010, quase dois anos após
o início de seu mandato, também não foi utilizado, pelos motivos já mencionados (insucesso na contratação de outra empresa).
20. Constam nos autos comprovante de devolução, pelo município, dos saldos não utilizados:
a) conta 37122-x: R$ 9.667,45 em 22/4/2013 (peças 9, p. 206 e 236; e 39, p. 10)
b) conta 5.842-4: R$ 78.233,06, em 27/12/2013 (peça 10, p. 137, item IV, 145-147 e 150; peça 39, p. 37).
21. Diante desse cenário, a unidade técnica entende que o gestor deixou de concluir a obra por circunstância alheia à sua
vontade e que, por esse motivo, suas contas devem ser consideradas iliquidáveis.
(...)
23. A jurisprudência desta Corte tem sido no sentido de julgar iliquidáveis as contas quando prejudicado o exercício da
ampla defesa por demora na citação ou por outras razões alheias à vontade do responsável, como extravio de prestação de contas,
por exemplo (Acórdãos 1.560/2014 e 7.948/2014-TCU-2ª Câmara, 1.118/2008-TCU-1ª Câmara, 2.294/2012-TCU-Plenário). No
caso em exame, no entanto, circunstâncias alheias à vontade do ex-prefeito o impediram de concluir a obra, mas não de exercer
seu direito de defesa, tendo ele, inclusive demonstrado, a meu ver, que suas condutas não ocasionaram o dano ao erário objeto
deste processo. Diante disso, proponho o julgamento pela regularidade das contas do Sr. João Edvaldo Teles de Lima.”
38. Passada mais de uma década da celebração da avença, a investigação das razões que levaram a entidade concedente
a demorar a liberar os recursos remanescentes, bem como perquirir responsabilidades, tende a ser onerosa e inócua, ante o
potencial e provável prejuízo à ampla defesa e ao contraditório de eventuais responsáveis.
39. Sobre o tema, reproduzo excerto do parecer regimental do MP/TCU, que destaca falhas nos procedimentos da Funasa
que inviabilizaram a conclusão do empreendimento (peça 50):
“24. Não obstante, não se pode negar a existência de falhas nos procedimentos da Funasa na liberação tempestiva dos
recursos, que culminaram por inviabilizar a conclusão do empreendimento, contribuindo para o dano apurado nesta prestação de
contas. Contudo, não há nos autos qualquer análise sobre essas condutas, e, s.m.j., penso não ser oportuno iniciá-la nessa fase
processual, mais de treze anos após a celebração da avença.
25. Conforme exposto, o débito não restou afastado. Todavia, entendo que o lapso temporal desde a ocorrência dos fatos
compromete a garantia do contraditório e ampla defesa de novos responsáveis, motivo pelo qual manifesto-me pelo
arquivamento, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU.”
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40. No caso sob análise, apesar de efetivamente caracterizado o dano ao erário, não foram os responsáveis arrolados nos
autos que deram causa à inexecução parcial do objeto, conforme concluíram tanto a unidade instrutiva quanto o MP/TCU em
suas manifestações, e tampouco mostrou-se processualmente viável identificar outras pessoas físicas às quais se pudesse imputar
a responsabilidade pelo dano.
41. Assim, devem os autos ser arquivados, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 212 do RI/TCU.
“Art. 212. O Tribunal determinará o arquivamento do processo de prestação ou de tomada contas, mesmo especial, sem
julgamento do mérito, quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo.”
42. Ante o exposto, manifesto-me pela aprovação do acórdão que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 499/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 008.733/2015-5.
2. Grupo II – Classe II - Assunto: Tomada de Contas Especial
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Acre (26.989.350/0516-16)
3.2. Responsáveis: João Edvaldo Teles de Lima (030.517.812-15).
4. Entidade: Município de Bujari / AC.
5. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE).
8. Representação legal:
8.1. Paulo Luiz Pedrazza Júnior (3970/OAB-AC) e outros, representando João Edvaldo Teles de Lima.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Fundação Nacional de
Saúde – Regional Acre (Funasa) em razão da execução apenas parcial do Convênio 2.740/2005 (Siconv 559115).
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, diante das razões expostas
pelo Relator, em:
9.1.excluir do rol de responsáveis o Sr. João Edvaldo Teles de Lima;
9.2. encerrar o processo e arquivar os autos, com fundamento no art. 212 do RI/TCU.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0499-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler, Bruno Dantas e Vital do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira (Relator).

GRUPO II – CLASSE II – 1ª Câmara
TC 010.417/2018-4
Natureza: Tomada de Contas Especial.
Entidade: Município de Itamari/BA.
Responsáveis: Josafá Ribeiro de Santana (278.339.505-30); Waldson Carlos Alves Menezes (680.986.005-30).
Interessado: Fundo Nacional de Saúde (FNS).
Representação legal: não há.
SUMÁRIO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. FUNDO NACIONAL DE SAÚDE. REPASSE FUNDO A FUNDO.
IRREGULARIDADES NA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM RECURSOS FEDERAIS DO SISTEMA ÚNICO DE
SAÚDE. CITAÇÃO. REVELIA. ACATAMENTO DA PROPOSTA DO MP/TCU DE EXCLUSÃO DA
RESPONSABILIDADE DO EX-SECRETÁRIO DE SAÚDE. CONTAS IRREGULARES DO EX-PREFEITO. DÉBITO.
MULTA. COMUNICAÇÕES.
Relatório
Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor dos ex-gestores do
município de Itamari/BA, Sr. Josafá Ribeiro de Santana, ex-secretário municipal de Saúde (2/1/2009 a 1/1/2013), e Sr. Waldson
Carlos Alves Menezes, ex-prefeito (gestão 2009-2012), em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos
integrantes do Bloco da Atenção Básica repassados pelo FNS ao Fundo Municipal de Saúde do Município de Itamari/BA nos
exercícios de 2011 e 2012.
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14. A Secex-TCE elaborou instrução dos autos, a qual reproduzo abaixo, com os ajustes de forma pertinentes 3:
“(...)
HISTÓRICO
2. Concluiu-se na primeira instrução do feito efetuada nesta unidade técnica (peça 25), que estão satisfeitos os
pressupostos processuais estabelecidos na Lei 8.443/1992, bem como os requisitos específicos da IN TCU 71/2012, uma vez que
não houve o transcurso de mais de dez anos desde o fato gerador sem que tenha havido a notificação do responsável pela
autoridade administrativa competente, bem como que o valor atualizado do débito, em 1/1/2017, supera o mínimo estabelecido
de R$ 100.000,00.
3. Com base nas irregularidades mencionadas no relatório de auditoria 15437 do Denasus e seus anexos (peças 1-5),
quantificou-se adequadamente o débito e imputou-se responsabilidade, conforme matriz de responsabilização à peça 24.
4. Ante tais circunstâncias, propôs-se a citação dos responsáveis solidários Waldson Carlos Alves Menezes e Josafá
Ribeiro de Santana para apresentação de alegações de defesa e/ou recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Saúde dos
valores apurados de débito em decorrência das seguintes irregularidades:
a) pagamento indevido de encargos bancários referentes à devolução de cheques sem a devida provisão de fundos da
conta corrente 19.834-X FMS DE Itamari-FNS BLATB, agência Itamari. 846-X do Banco do Brasil (constatação 376279 do
relatório de auditoria 15437); e
b) não comprovação da boa e regular aplicação, em razão da não-apresentação da documentação comprobatória das
despesas realizadas, dos recursos financeiros componentes do Bloco da Atenção Básica transferidos pelo Fundo Nacional de
Saúde ao Fundo Municipal de Saúde de Itamari/BA e depositados na conta corrente FNS BLATB 19.834-X, agência 846-X, do
Banco do Brasil S/A, nos exercícios de 2011 e 2012 (constatação 376293 relatório de auditoria 15437).
5. Também na instrução inicial, apontou-se que a documentação comprobatória de despesas apresentada pelo Sr. Waldson
Carlos Alves Menezes em sua defesa ao Denasus não foi juntada aos presentes autos.
6. Propôs-se, consequentemente, o envio de diligência ao Fundo Nacional de Saúde para obtenção de cópia integral das
justificativas e documentos apresentados pelo Sr. Waldson Carlos Alves Menezes em resposta à notificação do Denasus relativas
às constatações 376279 e 376293 Relatório de Auditoria 15437
7. Levadas a efeito a diligência (peças 28 e 32) e as citações propostas (peças 29, 30, 31 e 33), conforme despacho do
titular da unidade técnica (peça 27), no uso da competência delegada pelo relator, ministro Weder de Oliveira, verifica-se que os
responsáveis não apresentaram qualquer manifestação nos autos.
8. Constata-se, ainda, que o Fundo Nacional de Saúde atendeu ao requerido na diligência mediante o encaminhamento do
expediente e documentos que integram as peças 36 a 39 dos autos.
EXAME TÉCNICO
Caracterização das irregularidades geradoras do dano ao erário.
9. Observa-se que o tomador de contas identificou como ilícitos geradores do dano a ausência de comprovação da boa e
regular aplicação de recursos retirados da conta específica de movimentação do Fundo Municipal de Saúde, bem como o
pagamento de encargos devido à emissão de cheques sem a devida provisão de fundos na referida conta corrente.
10. A ausência de comprovação da boa e regular aplicação dos recursos transferidos em razão da ausência de documentos
que permitam a formação de juízo quanto à regular execução físico-financeira do objeto configura violação ao disposto no art.
37, caput c/c o art. 70, parágrafo único, da Constituição da República Federativa do Brasil, art. 93 do Decreto-lei 200/67, art. 66
do Decreto 93.872/1996.
11. A realização de pagamentos sem o devido suporte documental que demonstre a efetiva contraprestação em bens e
serviços acarreta a presunção relativa da existência de dano ao erário, conforme entendimento jurisprudencial pacífico desta
Corte de Contas. A regularidade do pagamento com recursos públicos somente é assegurada com a observância dos
procedimentos prévios de empenho e liquidação da despesa fixados nos arts. 60 a 64 da Lei 4.320/1964 e demais normas regentes.
12. Sabe-se que, na seara do Direito Financeiro, cabe ao responsável demonstrar, por meio da documentação exigida na
legislação de regência, a boa e regular aplicação dos recursos públicos federais geridos, em obediência ao disposto nos arts. 70,
parágrafo único, da Constituição Federal; 93 do Decreto-Lei Itamari 200/1967 e 66 e 145 do Decreto Itamari 93.872/1986.
13. No caso sob exame, essa demonstração foi inviabilizada pela não-apresentação de documentos de despesa em sua
integralidade que comprovem a aplicação dos recursos transferidos pelo FNS ao Fundo Municipal de Saúde nas finalidades
legais.
14. A equipe do Denasus apontou que, a despeito de ter apresentado documentação em sua defesa, o ex-prefeito municipal
deixou de trazer a totalidade dos documentos que demonstrem as despesas realizadas (notas fiscais, recibos comprovantes de
viagem, notas de liquidação, relações de usuários atendidos por laboratórios e clínicas, relações de veículos em uso de
combustível, etc.). Ressaltou-se, ainda, que nas notas fiscais e recibos apresentados não constam os atestados comprovando a
efetiva entrega dos objetos ou da prestação dos serviços neles descritos.
15. Em relação ao pagamento de encargos em razão da apresentação de cheques sem provisão de fundos, trata-se de
procedimento que viola os princípios da legalidade e economicidade ínsitos no art. 37, caput da Constituição da República. Com
efeito, o pagamento de multa ou encargos por apresentação de cheques sem fundos não encontra amparo legal e configura, no
caso, aplicação de recursos da saúde em finalidades incompatíveis com aquelas fixadas em lei, violando o disposto art. 12 da Lei
Complementar 141/2012 e art. 77 do Decreto Itamari 93.872/1986, configurando dano ao erário.

3 Peça 41-43.
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16. A emissão de cheques sem a necessária provisão de fundos denota incúria e descontrole financeiro dos responsáveis
pela gestão dos recursos em atenção, razão pela qual devem ressarcir as quantias pagas indevidamente. Nessa esteira de
compreensão encontram-se numerosos precedentes na jurisprudência desta Corte de Contas (acórdãos 349/2010 – TCU –
Plenário – rel. min. Augusto Sherman, 3.920/2014 – TCU - 1ª Câmara, 4.465/2012 – TCU - 2ª Câmara).
17. Quanto aos débitos relativos à irregularidade em atenção, merece destaque que os pagamentos ocorridos em 7/1/2013,
no valor total de R$ 140,40, foram corretamente imputados aos Srs. Josafá Ribeiro de Santana e Waldson Carlos Alves Menezes,
uma vez que, apesar de os débitos terem ocorrido no mandato do sucessor, os fatos geradores (devoluções por falta de provisão
de fundos) ocorreram ainda durante o seu período de gestão.
Exame da diligência
18. Em atendimento ao requerido na diligência, o Coordenador-Geral do Núcleo do Ministério da Saúde no Estado da
Bahia encaminhou a documentação requerida por esta Corte de Contas (peças 36 a 39).
19. Examinando-se os documentos comprobatórios apresentados pelos ex-gestores municipais ao Denasus, constata-se
que, em relação aos pagamentos efetuados com cheque, existe correspondência entre números, datas de emissão e valores
informados nos documentos contábeis e os saques correspondentes constantes do extrato bancário.
20. Todavia, o responsável não apresentou cópias dos cheques citados nas ordens de pagamento apresentadas,
circunstância que obstaculiza a aferição de compatibilidade entre os beneficiários dos saques questionados e os credores
identificados nos documentos contábeis e comprovantes de despesa.
21. Em relação aos saques efetuados mediante transferência eletrônica, constata-se a compatibilidade entre os
beneficiários das transferências e os credores identificados nos documentos contábeis. Todavia, não foram juntadas as notas
fiscais e/ou recibos correspondentes à prestação de serviços constantes dos empenhos e ordens de pagamento, além de outros
documentos necessários à comprovação de que foram prestados serviços em benefício do SUS no município, conforme apontado
pela auditoria do Denasus.
22. Além disso, as notas fiscais e recibos trazidos pelo defendente não apresentam atesto de recebimento dos bens
fornecidos e serviços prestados. Conforme estabelecido no inciso III, § 2º do art. 63, da Lei 4.320/1964 e em consolidada
jurisprudência deste Tribunal, a atestação do documento comprobatório dos gastos é procedimento imprescindível à
comprovação da correta liquidação da despesa pois certifica o recebimento dos bens ou serviços a serem pagos (acórdãos
5848/2013-TCU-1ª Câmara, rel. min. Ana Arraes, 1213/2014-TCU-1ª Câmara, rel. min. José Múcio Monteiro, 5335/2011-TCU
- 1ª Câmara, rel. min. Ubiratan Aguiar).
23. Ante essas constatações, corrobora-se as conclusões da auditoria do Denasus de que os documentos juntados são
insuficientes para comprovar que os credores neles indicados foram beneficiários dos pagamentos com os recursos retirados da
conta corrente específica do BLATB/FMS e/ou que os valores pagos corresponderam a bens e serviços efetivamente recebidos
e prestados em benefício das ações do Sistema Único de Saúde.
Exame das Citações
24. Citados regularmente, conforme avisos de recebimento juntados aos autos (peças 31 e 33), os responsáveis deixaram
escoar o prazo fixado para resposta sem apresentar qualquer manifestação nos autos.
25. Em tais circunstâncias, podem ser considerados revéis, dando-se prosseguimento ao processo, de acordo com o art.
12, § 3º, da Lei 8.443/1992.
26. Ao não apresentar alegações de defesa, os responsáveis deixaram de exercer o direito ao contraditório e à ampla
defesa, princípios insculpidos na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, bem como não se desincumbiram do
ônus de produzir provas da regular aplicação dos recursos sob sua responsabilidade.
27. Conforme assentado na jurisprudência deste TCU, em sede de processos de contas, a configuração da revelia não gera
presunção de veracidade das irregularidades atribuídas aos responsáveis revéis, sendo indispensável ao julgamento pela
irregularidade das contas a presença de prova suficiente da fatos e condutas contrários à lei (acórdãos 4704/2014 – TCU – 1ª
Câmara – rel. min. Bruno Dantas, 2369/2013 – TCU – 1ª Câmara – rel. min. Benjamin Zymler, 2070/2015 – TCU – Plenário –
rel. min. Vital do Rêgo, dentre muitos outros).
28. Nesse sentido, verifica-se que estão adequadamente caracterizados e lastreados em evidências os ilícitos praticados e
as respectivas responsabilidades, conforme indicado pareceres lançados nos autos acima sintetizados. Frise-se que o exame da
diligência ao FNS/Denasus evidenciou que os documentos apresentados pelo ex-prefeito municipal ao Denasus são insuficientes
para comprovar a boa e regular aplicação dos recursos retirados da conta específica.
29. Portanto, não tendo sido contestadas as imputações veiculadas na citação efetivada, permanecem caracterizadas as
irregularidades apontadas nas conclusões do relatório completo do tomador de contas especial e na instrução inicial lançada por
esta unidade técnica.
Individualização e exame da boa-fé na conduta das responsáveis
30. Conforme apontado pelo tomador de contas, a responsabilidade pela ausência de comprovação da regularidade de
aplicação dos recursos nas unidades de saúde deve incidir sobre o secretário municipal de saúde. Cumpre observar que, conforme
disposto no art. 9º, caput e III, da Lei 8.080/1990, é competência do secretário municipal de saúde a gestão do Sistema Único de
Saúde (SUS) na esfera municipal.
31. O prefeito municipal, todavia, pode vir a responder por irregularidades na aplicação de recursos do Sistema Único de
Saúde (SUS) caso delas participe ativamente. Nessa linha de compreensão, conquanto as normas em referência confiram
embasamento à responsabilização do secretário municipal de saúde por irregularidades na aplicação de recursos do SUS
transferidos ao município, não afastam a responsabilidade dos prefeitos.
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32. Encontram-se na jurisprudência desta Corte de Contas diversos julgados nessa direção, destacando-se os acórdãos
10240/2017-TCU-1ª Câmara - ministro-relator Vital do Rêgo, 2023/2018-TCU-Plenário - ministro-relator Bruno Dantas,
10857/2018-TCU-1ª Câmara – ministro-relator Augusto Sherman; 1422/2019-TCU-1ª Câmara - ministro-relator Walton Alencar
Rodrigues; e 3564/2019 – TCU – 2ª Câmara – ministro-relator Aroldo Cedraz.
33. No caso em tela, a equipe de auditoria registrou (constatação 376278) que o gerenciamento do Fundo Municipal de
Saúde de Itamari/BA, no período de gestão analisado, não foi executado somente pelo secretário municipal de Saúde, tendo sido
praticados atos de gestão pelo então prefeito municipal, conforme evidenciados nos documentos relativos à realização de
despesas relativos aos exercícios de 2011 e 2012.
34. Considerando a existência de elementos de prova nos autos da participação do ex-prefeito nas práticas ilícitas
apuradas, mostram-se configurados os pressupostos para lhe sejam imputada responsabilidade pelo ilícito gerador do dano ao
erário, em solidariedade com o titular da secretaria municipal de saúde, à época dos fatos.
35. Devidamente caracterizadas as responsabilidades e aberto o contraditório, verifica-se que os responsáveis optaram
por manter-se silentes ante as imputações de irregularidade veiculadas na citação. Assim, ante a ausência de alegações de defesa
e de indícios nesse sentido nos autos, não se pode reconhecer a presença de boa-fé em suas condutas.
36. Em tais circunstâncias, pode este Tribunal, desde logo, proferir o julgamento de mérito pela irregularidade das contas,
conforme combinação dos §§ 2º e 6º do art. 202 do RI/TCU.
37. Esse entendimento está amparado em vasta jurisprudência desta Corte de Contas, a exemplo dos acórdãos 133/2015TCU-1ª Câmara (rel. min. Bruno Dantas), 2455/2015-1ª Câmara (rel. min. Bruno Dantas), 3604/2015-1ª Câmara (rel. min. Bruno
Dantas), 5070/2015-2ª Câmara (rel. ministro Substituto André de Carvalho) e 2424/2015-Plenário rel. min. Benjamin Zymler).
Configuração da Prescrição da Pretensão Punitiva
38. Observa-se não ter se consumado, em relação aos ilícitos em debate, a prescrição da pretensão punitiva por parte do
TCU que, nos termos do entendimento firmado no acórdão 1441/2016-TCU-Plenário – rel. min. Benjamin Zymler, subordinase ao prazo geral de prescrição indicado no art. 205 do Código Civil, qual seja, dez anos contados a partir da data de ocorrência
da irregularidade sancionada, nos termos do art. 189 do Código Civil.
39. As irregularidades discutidas nesta TCE ocorreram nos exercícios de 2011 a 2013, portanto há menos de 10 anos,
tendo sido interrompido o cômputo do prazo com o despacho que ordenou a citação dos responsáveis em 15/8/2018. Em tais
circunstâncias, não se apresentam óbices à proposição de aplicação às responsáveis das sanções previstas na Lei 8.443/1992.
CONCLUSÃO
40. Conforme análise acima expendida, os responsáveis foram regularmente citados e permaneceram silentes no prazo
fixado para oferta de defesa e não efetuaram o recolhimento do débito. Resta caracterizada, portanto, sua revelia quanto às
imputações de ilícitos geradores de dano ao erário objeto desta TCE.
41. As condutas do prefeito municipal e do secretário municipal de saúde à época dos fatos, detalhadas nos relatórios do
Denasus, do tomador de contas e nas instruções desta Unidade Técnica, concorreram diretamente para a configuração dos ilícitos
geradores de prejuízo ao erário, considerando que se desviaram dos princípios regentes da gestão administrativa ínsitos no art.
37, caput da e 70, parágrafo único da Constituição da República e nas normas legais que disciplinam a liquidação e pagamento
de despesas e aplicação dos recursos do SUS.
42. Ante a ausência de alegações de defesa e de elementos probatórios que autorizem juízo de boa-fé nos atos de gestão
examinados, conclui-se que as contas dos responsáveis devem ser julgadas irregulares, com a correspondente condenação ao
ressarcimento dos débitos imputado na citação. Impõe-se, ainda, a proposição da aplicação da sanção pecuniária prevista no art.
57 da Lei 8.443/1992 em razão da gravidade dos ilícitos apurados e reprovabilidade das condutas.
43. Cabível, finalmente, a proposição de remessa de cópia dos elementos pertinentes ao Ministério Público da União,
atendendo, assim, ao disposto no art. 16, § 3º, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7º, do RI/TCU.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
1. Diante do exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo:
I) Considerar revéis, para todos os efeitos, os Srs. Josafá Ribeiro de Santana (CPF 278.339.505-30) e Waldson Carlos
Alves Menezes (CPF 680.986.005-30), dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992 c/c
o art. 202, § 8º, do RI/TCU;
II) Com fundamento nos arts. 1º, I, 16, III, ‘c’, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19, caput, e 23, III, da mesma Lei, e com
arts. 1º, I, 209, III e IV, 210 e 214, III, do RI/TCU, julgar irregulares as contas dos Srs. Josafá Ribeiro de Santana (CPF
278.339.505-30) e Waldson Carlos Alves Menezes (CPF 680.986.005-30), condenando-os ao pagamento das quantias a seguir
especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214,
III, ‘a’, do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas
dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, e com o abatimento de valores acaso
já satisfeitos, na forma prevista na legislação em vigor:
Débito:
Data
de
Valor original
ocorrência
(R$)
10/1/2011
3.128,75
10/1/2011
17.910,09
10/1/2011
5.262,38

653
Tribunal de Contas da União
Secretaria das Sessões

18/1/2011
20/1/2011
20/1/2011
20/1/2011
20/1/2011
20/1/2011
20/1/2011
28/1/2011
28/1/2011
28/1/2011
1/2/2011
1/2/2011
1/2/2011
8/2/2011
10/2/2011
18/2/2011
18/2/2011
18/2/2011
18/2/2011
24/2/2011
28/2/2011
28/2/2011
28/2/2011
28/2/2011
28/2/2011
28/2/2011
28/2/2011
28/2/2011
1/3/2011
1/3/2011
1/3/2011
1/3/2011
1/3/2011
2/3/2011
10/3/2011
15/3/2011
17/3/2011
17/3/2011
17/3/2011
17/3/2011
18/3/2011
18/3/2011
18/3/2011
18/3/2011
18/3/2011
18/3/2011
18/3/2011
21/3/2011
21/3/2011
21/3/2011
24/3/2011
24/3/2011
25/3/2011
11/4/2011
15/4/2011

1.500,00
1.000,00
20.603,49
11.600,00
5.000,00
2.185,38
6.000,00
500,00
3.600,00
2.720,00
500,00
2.750,00
4.500,00
500,00
1.540,00
2.692,42
600,00
3.000,00
10.070,00
600,00
1.101,60
2.345,00
3.349,50
600,00
6.700,00
2.655,00
1.606,00
2.408,00
2.820,00
5.016,00
250,00
3.430,00
492,38
1.662,00
368,50
13.498,35
4.355,60
3.000,00
3.445,26
3.522,10
1.000,00
2.000,00
3.000,00
370,00
1.000,00
4.570,00
2.000,00
20.000,00
600,00
500,00
1.398,69
300,00
100,00
13.097,20
40.263,30
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13/5/2011
13/5/2011
13/5/2011
16/5/2011
16/5/2011
17/5/2011
18/5/2011
20/5/2011
20/5/2011
20/5/2011
20/5/2011
10/6/2011
21/6/2011
21/6/2011
21/6/2011
21/6/2011
22/6/2011
27/6/2011
12/7/2011
13/7/2011
13/7/2011
15/7/2011
15/7/2011
19/7/2011
20/7/2011
20/7/2011
22/7/2011
17/8/2011
19/8/2011
30/8/2011
23/11/2011
23/11/2011
24/11/2011
30/11/2011
30/11/2011
20/12/2011
20/12/2011
22/12/2011
22/12/2011
5/1/2012
6/1/2012
9/1/2012
9/1/2012
10/1/2012
10/2/2012
27/2/2012
27/2/2012
27/2/2012
27/2/2012
27/2/2012
7/3/2012
7/3/2012
7/3/2012
9/3/2012
16/3/2012

3.200,00
5.285,00
2.500,00
6.000,00
1.242,00
578,78
2.942,00
10.330,76
7.000,00
8.000,00
6.235,20
13.170,00
4.000,00
10.044,32
20.379,34
1.500,00
3.240,00
1.000,00
1.000,00
8.000,00
650,00
1.100,00
2.000,00
400,00
20.500,00
1.645,00
20.900,00
15.102,20
39.025,02
652,00
38.020,50
34.649,24
5.000,00
6.000,00
5.900,00
68.730,50
5.300,00
1.600,00
8.000,00
8.962,00
1.500,00
3.500,00
6.000,00
73.108,10
22.303,10
6.000,00
3.250,00
2.000,00
1.500,00
3.000,00
1.500,00
4.000,00
13.555,00
35.902,55
4.400,00
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16/3/2012
22/3/2012
22/3/2012
22/3/2012
22/3/2012
22/3/2012
22/3/2012
22/3/2012
22/3/2012
22/3/2012
22/3/2012
22/3/2012
23/3/2012
23/3/2012
23/3/2012
27/3/2012
30/3/2012
10/4/2012
16/4/2012
17/4/2012
17/4/2012
17/4/2012
19/4/2012
19/4/2012
19/4/2012
19/4/2012
23/4/2012
23/4/2012
23/4/2012
23/4/2012
23/4/2012
23/4/2012
23/4/2012
23/4/2012
23/4/2012
23/4/2012
23/4/2012
23/4/2012
10/5/2012
18/5/2012
18/5/2012
18/5/2012
18/5/2012
25/5/2012
25/5/2012
25/5/2012
29/5/2012
29/5/2012
29/5/2012
29/5/2012
29/5/2012
29/5/2012
29/5/2012
30/5/2012
30/5/2012

4.000,00
5.000,00
7.000,00
3.000,00
2.507,80
500,00
6.000,00
800,00
224,15
2.700,00
2.000,00
1.000,00
2.000,00
7.000,00
1.100,00
2.000,00
8.000,00
19.700,00
603,45
4.721,99
7.218,31
750,00
9.480,00
1.828,00
584,57
339,00
800,00
338,04
773,85
450,00
9.624,32
3.000,00
600,00
6.000,00
7.500,00
280,00
5.340,00
2.000,00
16.853,06
1.300,00
1.128,00
2.000,00
2.560,00
10.170,00
2.000,00
1.500,00
8.000,00
508,24
1.500,00
3.000,00
1.387,68
1.000,00
500,00
1.000,00
3.400,00
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1/6/2012
8/6/2012
22/6/2012
13/7/2012
13/7/2012
13/7/2012
13/7/2012
13/7/2012
13/7/2012
20/7/2012
20/7/2012
20/7/2012
20/7/2012
17/8/2012
21/8/2012
21/8/2012
21/8/2012
21/8/2012
21/8/2012
21/8/2012
21/8/2012
28/8/2012
28/8/2012
28/8/2012
12/9/2012
19/9/2012
19/9/2012
19/9/2012
24/9/2012
5/10/2012
17/10/2012
17/10/2012
18/10/2012
18/10/2012
18/10/2012
19/10/2012
19/10/2012
22/10/2012
22/11/2012
22/11/2012
26/11/2012
26/11/2012
26/11/2012
26/11/2012
11/12/2012
18/12/2012
18/12/2012
18/12/2012
20/12/2012
24/12/2012
28/12/2012
31/12/2012
30/3/2011
11/4/2011
11/4/2011

6.872,00
27.400,00
56.972,20
2.500,00
16.500,00
586,06
150,00
3.000,00
1.300,00
23.000,00
7.500,00
7.500,00
21.653,54
31.621,35
1.199,50
3.300,00
3.000,00
10.000,00
17.180,47
1.700,00
8.000,00
12.000,00
700,00
2.200,00
16.900,00
1.215,00
35.010,50
280,00
3.000,00
3.000,00
1.500,00
2.000,00
77,35
7.000,00
390,45
9.000,00
20.902,50
38.805,59
227,58
37.198,20
10.800,00
8.000,00
6.000,00
12.000,00
18.355,25
3.200,00
18.585,00
34.800,00
11.600,00
15.620,00
3.000,00
4.500,00
6,90
13,60
20,50
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25/9/2012
61,00
28/9/2012
39,50
15/10/2012
49,00
31/10/2012
2,00
28/11/2012
21,50
14/12/2012
122,00
18/12/2012
91,00
7/1/2013
10,80
7/1/2013
10,80
7/1/2013
10,80
7/1/2013
10,80
7/1/2013
10,80
7/1/2013
10,80
7/1/2013
10,80
7/1/2013
10,80
7/1/2013
10,80
7/1/2013
10,80
7/1/2013
10,80
7/1/2013
10,80
7/1/2013
10,80
III) aplicar aos responsáveis indicados no item II acima a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do
RI/TCU, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, III, ‘a’,
do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão que
vier a ser proferido até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;
IV) Autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 219, II, do RI/TCU, a cobrança judicial
da dívida caso não atendidas as notificações;
V) Autorizar, desde logo, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, do RI/TCU, caso seja do interesse
dos responsáveis acima nominados, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada uma, os encargos legais
devidos, sem prejuízo de alertá-la de que, caso opte por essa forma de pagamento, a falta de comprovação do recolhimento de
qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, e 59, da Lei
8.443/1992 c/c o art. 217, § 2º, do RI/TCU; e
VI) Encaminhar cópia da deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos
do § 3º do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7º do art. 209 do RI/TCU, para adoção das medidas que entender; e comunicar-lhe
que o relatório e o voto que a fundamentarem podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e
que, caso haja interesse, o Tribunal pode enviar-lhe cópia desses documentos sem qualquer custo.” (os destaques constam do
texto original)
15. O MP/TCU, representado pelo procurador Rodrigo Medeiros de Lima, manifestou-se conforme se segue4:
“(...)
2. A auditoria identificou as seguintes irregularidades (peças 1-5):
a) pagamento indevido de encargos bancários referentes à devolução de cheques sem a devida provisão de fundos da
conta corrente 19.834-X FMS DE Itamari-FNS BLATB, agência Itamari 846-X do Banco do Brasil (constatação 376279 do
relatório de auditoria 15437); e
b) não comprovação da boa e regular aplicação, em razão da não apresentação da documentação comprobatória das
despesas realizadas, dos recursos financeiros componentes do Bloco da Atenção Básica transferidos pelo FNS ao FMS de
Itamari/BA e depositados na conta corrente FNS BLATB 19.834-X, agência 846-X, do Banco do Brasil S/A, nos exercícios de
2011 e 2012 (constatação 376293 relatório de auditoria 15437).
3. A constatação 376278 do relatório de auditoria do Denasus (p. 5 da peça 1) descreveu a seguinte evidência:
‘O titular da secretaria municipal de Saúde do município de Itamari/BA não atuava como gestor do Fundo Municipal de
Saúde, figurando o prefeito municipal como ordenador das despesas em 100% dos processos de pagamento analisados dos
exercícios de 2011 a 2012. Tal fato contraria as disposições do art. 9º, III, c/c o parágrafo 2º do art. 32 da Lei 8.080/90.’
4. Em face da supracitada constatação do Denasus, a Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial
(Secex-TCE) promoveu a citação do ex-gestor municipal e do ex-secretário de Saúde, fundamentando-se em jurisprudência desta
Corte de Contas no sentido de que, embora a Lei 8.080/1990 confira embasamento à responsabilização do secretário municipal
de saúde por irregularidades na aplicação dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) transferidos a municípios, o prefeito
pode vir a responder por irregularidades na aplicação de recursos do referido sistema, caso delas participe ativamente.
5. Diante da revelia dos responsáveis, não obstante devidamente citados, consoante comprovam os documentos às peças
29, 30, 31 e 33, a unidade instrutiva propôs, em pareceres uníssonos (peças 41 a 43), entre outras medidas, o julgamento pela

4 Peça 44.
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irregularidade das contas dos responsáveis, com condenação solidária ao pagamento dos débitos identificados nos autos, com
aplicação da multa prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992.
***
6. Este representante do Ministério Público de Conta da União, manifesta-se parcialmente de acordo com o
encaminhamento alvitrado pela unidade técnica, por entender que deve ser afastada a responsabilidade do então secretário
municipal de saúde, pelas razões que se seguem.
7. Em que pese a previsão legal (Lei 8.080/1990) de que a gestão do SUS é competência do secretário municipal de saúde,
vale ressaltar que há jurisprudência deste Tribunal de Contas no sentido de que, não havendo provas nos autos da participação
do aludido agente público na gestão dos recursos, sua responsabilidade deve ser afastada, a exemplo das seguintes deliberações:
Acórdão 4.785/2019-1ª Câmara (ministro-substituto Marcos Bemquerer Costa)
Enunciado
A presunção de corresponsabilidade do secretário municipal de saúde em relação à malversação de recursos do SUS (art.
9º, III, c/c art. 32, § 2º, da Lei 8.080/1990) é relativa e deve ser afastada na presença de evidências de que o gestor local de saúde
não teve participação efetiva na gestão dos recursos.
Acórdãos 4.988/2018 (ministro Vital do Rêgo) e 2.211/2016 (ministro-substituto Augusto Sherman Cavalcanti), ambos
da 1ª Câmara, e 6.780/2017-2ª Câmara (ministro Vital do Rêgo)
Enunciado
Inexistindo provas da atuação do secretário municipal de saúde na gestão de recursos do SUS, sua responsabilidade por
eventuais irregularidades deve ser excluída, a despeito de a direção do SUS lhe ser atribuída, como regra, por força do art. 9º,
III, da Lei 8.080/1990.
8. Assim, considerando a evidenciação pelo Denasus de que o então secretário municipal de saúde, Sr. Josafá Ribeiro de
Santana, não era o responsável pela gestão dos recursos sob análise, este representante do Ministério Público de Contas da União
manifesta-se no sentido de excluí-lo da presente relação processual, atribuindo-se a responsabilidade dos débitos apurados nos
autos somente ao ex-prefeito Sr. Waldson Carlos Alves Menezes.”
É o relatório.
Proposta de Deliberação
Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor dos exgestores do município de Itamari/BA, Sr. Josafá Ribeiro de Santana, ex-secretário municipal de Saúde (2/1/2009 a 1/1/2013), e
Sr. Waldson Carlos Alves Menezes, ex-prefeito (gestão 2009-2012). O motivo da instauração foi a não comprovação da boa e
regular aplicação dos recursos integrantes do bloco da atenção básica repassados pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) ao fundo
municipal de saúde (FMS) do referido município, nos exercícios de 2011 e 2012.
27. O Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus), após a realização de fiscalização no município, elaborou
o relatório de auditoria Denasus 15437, no qual informou acerca da ocorrência das irregularidades sintetizadas a seguir 5:
a) ausência de documentação comprobatória de despesas referentes ao bloco de atenção básica, no valor total de
R$ 1.625.262,60 - constatação 376293;
b) pagamentos indevidos de despesas com tarifas de devolução de cheques, no montante de R$ 567,40 - constatação
376279.
28. O tomador das contas6 concluiu pela existência de dano ao erário, de responsabilidade dos Srs. Waldson Carlos Alves
Menezes e Josafá Ribeiro de Santana, e quantificou o débito no montante de R$ 1.625.830,00. O órgão de controle interno
corroborou suas conclusões7.
29. No âmbito desta Corte, validamente citados, os responsáveis não apresentaram alegações de defesa.
30. A Secex-TCE considerou os responsáveis revéis e propôs julgar suas contas irregulares, com imputação de débito e
cominação da multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/19928.
31. O MP/TCU, representado pelo procurador Rodrigo Medeiros de Lima, considerando a informação do Denasus de
que o ex-secretário municipal de Saúde, Sr. Josafá Ribeiro de Santana, não era o responsável pela gestão dos recursos sob análise,
manifestou-se no sentido de excluí-lo da presente relação processual, propondo a atribuição da responsabilidade dos débitos
apurados nos autos somente ao ex-prefeito Sr. Waldson Carlos Alves Menezes9.
II
32. Com efeito, assiste razão ao MP/TCU, quando propõe a exclusão do Sr. Josafá Ribeiro de Santana da presente relação
processual, então secretário municipal de Saúde.
33. A jurisprudência do Tribunal é no sentido de que a presunção de responsabilidade do secretário municipal de Saúde
em relação a irregularidades na gestão do SUS, de que trata o art. 9º, III c/c art. 32, § 2°, da Lei 8.080/1990, é relativa e deve ser
afastada na presença de evidências de que o gestor local de saúde não teve participação efetiva na gestão dos recursos (acórdãos

5 Peça 1-3.
6 Relatório de tomada de contas especial 195/2017, peça 15.
7 Peças 16-18.
8 Peças 41-43.
9 Peça 44.
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4785/2019-TCU-1ª Câmara, ministro relator Marcos Bemquerer; 6008/2014-TCU-1ª Câmara, ministro relator José Mucio
Monteiro; 4988/2018-TCU-1ª Câmara, ministro relator Vital do Rêgo; 6780/2017-TCU-2ª Câmara, ministro relator Vital do
Rêgo; 2211/2016-TCU-1ª Câmara, ministro relator Augusto Sherman).
34. No caso em análise, a equipe do Denasus registrou no relatório de auditoria (constatação 376278) que “o titular da
secretaria municipal de Saúde do município de Itamari/BA não atuava como gestor do fundo municipal de saúde, figurando o
prefeito municipal como ordenador das despesas em 100% dos processos de pagamentos analisados dos exercícios de 2011 e
2012”10.
35. Assim, a responsabilidade pelas irregularidades demonstradas nos autos deve recair sobre o ex-prefeito, Sr. Waldson
Carlos Alves Menezes.
36. No que tange à quantificação do débito, a unidade instrutiva concluiu, com acerto, que, quanto aos pagamentos de
tarifas de devoluções de cheques por falta de provisão de fundos, no valor total de R$ 140,40, ocorridos em 7/1/2013 (portanto,
quando já terminada a gestão do Sr. Waldson Carlos Alves Menezes), o referido débito deve ser imputado ao ex-prefeito, uma
vez que os fatos geradores de tais pagamentos (devolução de cheques) ocorreram ainda durante o período de sua gestão.
37. Cabe, portanto, considerar o Sr. Waldson Carlos Alves Menezes revel, para todos os efeitos, julgar irregulares suas
contas, condenando-o ao pagamento de débito e da multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992.
38. De acordo com os critérios fixados no acórdão 1441/2016-TCU-Plenário, a pretensão punitiva desta Corte não está
prescrita, uma vez que as irregularidades em questão ocorreram em 2011 entre 2013 e a citação foi ordenada em agosto de 201811.
***
Diante do exposto, manifesto-me pela aprovação do acórdão que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 500/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 010.417/2018-4.
2. Grupo II – Classe II – Assunto: Tomada de Contas Especial.
3. Interessado/Responsável:
3.1. Interessado: Fundo Nacional de Saúde (FNS).
3.2. Responsável: Waldson Carlos Alves Menezes (680.986.005-30).
4. Entidade: Município de Itamari/BA.
5. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde
(FNS/MS), em razão de irregularidades constatadas em fiscalização envolvendo a utilização dos recursos do Sistema Único de
Saúde (SUS) repassados ao município de Itamari/BA, na modalidade fundo a fundo, no período de 2011 a 2012.
ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ante as razões expostas pelo
relator, em:
9.1. excluir o Sr. Josafá Ribeiro de Santana da presente relação processual;
9.2. considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. Waldson Carlos Alves Menezes, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei
8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo;
9.3. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1º, I, 16, III, “c”, da Lei 8.443/1992, as contas do Sr. Waldson Carlos
Alves Menezes e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a
contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, “a”, do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos
cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas
discriminadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor:
VALOR ORIGINAL
DATA
DA
(R$)
OCORRÊNCIA
3.128,75
10/1/2011
17.910,09
10/1/2011
5.262,38
10/1/2011
1.500,00
18/1/2011
1.000,00
20/1/2011
20.603,49
20/1/2011
11.600,00
20/1/2011
5.000,00
20/1/2011

10 Peça 1, p. 5.
11 Peça 37.
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2.185,38
6.000,00
500,00
3.600,00
2.720,00
500,00
2.750,00
4.500,00
500,00
1.540,00
2.692,42
600,00
3.000,00
10.070,00
600,00
1.101,60
2.345,00
3.349,50
600,00
6.700,00
2.655,00
1.606,00
2.408,00
2.820,00
5.016,00
250,00
3.430,00
492,38
1.662,00
368,50
13.498,35
4.355,60
3.000,00
3.445,26
3.522,10
1.000,00
2.000,00
3.000,00
370,00
1.000,00
4.570,00
2.000,00
20.000,00
600,00
500,00
1.398,69
300,00
100,00
6,90
13.097,20
13,60
20,50
40.263,30
3.200,00
5.285,00
2.500,00
6.000,00
1.242,00

20/1/2011
20/1/2011
28/1/2011
28/1/2011
28/1/2011
1º/2/2011
1º/2/2011
1º/2/2011
8/2/2011
10/2/2011
18/2/2011
18/2/2011
18/2/2011
18/2/2011
24/2/2011
28/2/2011
28/2/2011
28/2/2011
28/2/2011
28/2/2011
28/2/2011
28/2/2011
28/2/2011
1º/3/2011
1º/3/2011
1º/3/2011
1º/3/2011
1º/3/2011
2/3/2011
10/3/2011
15/3/2011
17/3/2011
17/3/2011
17/3/2011
17/3/2011
18/3/2011
18/3/2011
18/3/2011
18/3/2011
18/3/2011
18/3/2011
18/3/2011
21/3/2011
21/3/2011
21/3/2011
24/3/2011
24/3/2011
25/3/2011
30/3/2011
11/4/2011
11/4/2011
11/4/2011
15/4/2011
13/5/2011
13/5/2011
13/5/2011
16/5/2011
16/5/2011
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578,78
2.942,00
10.330,76
7.000,00
8.000,00
6.235,20
13.170,00
4.000,00
10.044,32
20.379,34
1.500,00
3.240,00
1.000,00
1.000,00
8.000,00
650,00
1.100,00
2.000,00
400,00
20.500,00
1.645,00
20.900,00
15.102,20
39.025,02
652,00
38.020,50
34.649,24
5.000,00
6.000,00
5.900,00
68.730,50
5.300,00
1.600,00
8.000,00
8.962,00
1.500,00
3.500,00
6.000,00
73.108,10
22.303,10
6.000,00
3.250,00
2.000,00
1.500,00
3.000,00
1.500,00
4.000,00
13.555,00
35.902,55
4.400,00
4.000,00
5.000,00
7.000,00
3.000,00
2.507,80
500,00
6.000,00
800,00

17/5/2011
18/5/2011
20/5/2011
20/5/2011
20/5/2011
20/5/2011
10/6/2011
21/6/2011
21/6/2011
21/6/2011
21/6/2011
22/6/2011
27/6/2011
12/7/2011
13/7/2011
13/7/2011
15/7/2011
15/7/2011
19/7/2011
20/7/2011
20/7/2011
22/7/2011
17/8/2011
19/8/2011
30/8/2011
23/11/2011
23/11/2011
24/11/2011
30/11/2011
30/11/2011
20/12/2011
20/12/2011
22/12/2011
22/12/2011
5/1/2012
6/1/2012
9/1/2012
9/1/2012
10/1/2012
10/2/2012
27/2/2012
27/2/2012
27/2/2012
27/2/2012
27/2/2012
7/3/2012
7/3/2012
7/3/2012
9/3/2012
16/3/2012
16/3/2012
22/3/2012
22/3/2012
22/3/2012
22/3/2012
22/3/2012
22/3/2012
22/3/2012
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224,15
2.700,00
2.000,00
1.000,00
2.000,00
7.000,00
1.100,00
2.000,00
8.000,00
19.700,00
603,45
4.721,99
7.218,31
750,00
9.480,00
1.828,00
584,57
339,00
800,00
338,04
773,85
450,00
9.624,32
3.000,00
600,00
6.000,00
7.500,00
280,00
5.340,00
2.000,00
16.853,06
1.300,00
1.128,00
2.000,00
2.560,00
10.170,00
2.000,00
1.500,00
8.000,00
508,24
1.500,00
3.000,00
1.387,68
1.000,00
500,00
1.000,00
3.400,00
6.872,00
27.400,00
56.972,20
2.500,00
16.500,00
586,06
150,00
3.000,00
1.300,00
23.000,00
7.500,00

22/3/2012
22/3/2012
22/3/2012
22/3/2012
23/3/2012
23/3/2012
23/3/2012
27/3/2012
30/3/2012
10/4/2012
16/4/2012
17/4/2012
17/4/2012
17/4/2012
19/4/2012
19/4/2012
19/4/2012
19/4/2012
23/4/2012
23/4/2012
23/4/2012
23/4/2012
23/4/2012
23/4/2012
23/4/2012
23/4/2012
23/4/2012
23/4/2012
23/4/2012
23/4/2012
10/5/2012
18/5/2012
18/5/2012
18/5/2012
18/5/2012
25/5/2012
25/5/2012
25/5/2012
29/5/2012
29/5/2012
29/5/2012
29/5/2012
29/5/2012
29/5/2012
29/5/2012
30/5/2012
30/5/2012
1/6/2012
8/6/2012
22/6/2012
13/7/2012
13/7/2012
13/7/2012
13/7/2012
13/7/2012
13/7/2012
20/7/2012
20/7/2012
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7.500,00
21.653,54
31.621,35
1.199,50
3.300,00
3.000,00
10.000,00
17.180,47
1.700,00
8.000,00
12.000,00
700,00
2.200,00
16.900,00
1.215,00
35.010,50
280,00
3.000,00
61,00
39,50
3.000,00
49,00
1.500,00
2.000,00
77,35
7.000,00
390,45
9.000,00
20.902,50
38.805,59
2,00
227,58
37.198,20
10.800,00
8.000,00
6.000,00
12.000,00
21,50
18.355,25
122,00
3.200,00
18.585,00
34.800,00
91,00
11.600,00
15.620,00
3.000,00
4.500,00
10,80
10,80
10,80
10,80
10,80
10,80
10,80
10,80
10,80
10,80

20/7/2012
20/7/2012
17/8/2012
21/8/2012
21/8/2012
21/8/2012
21/8/2012
21/8/2012
21/8/2012
21/8/2012
28/8/2012
28/8/2012
28/8/2012
12/9/2012
19/9/2012
19/9/2012
19/9/2012
24/9/2012
25/9/2012
28/9/2012
5/10/2012
15/10/2012
17/10/2012
17/10/2012
18/10/2012
18/10/2012
18/10/2012
19/10/2012
19/10/2012
22/10/2012
31/10/2012
22/11/2012
22/11/2012
26/11/2012
26/11/2012
26/11/2012
26/11/2012
28/11/2012
11/12/2012
14/12/2012
18/12/2012
18/12/2012
18/12/2012
18/12/2012
20/12/2012
24/12/2012
28/12/2012
31/12/2012
7/1/2013
7/1/2013
7/1/2013
7/1/2013
7/1/2013
7/1/2013
7/1/2013
7/1/2013
7/1/2013
7/1/2013
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10,80
7/1/2013
10,80
7/1/2013
10,80
7/1/2013
9.4. aplicar ao Sr. Waldson Carlos Alves Menezes a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$
250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove,
perante o Tribunal (art. 214, III, “a”, do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada
monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da
legislação em vigor;
9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas
as notificações;
9.6. com fundamento no § 3º do art. 16 da Lei 8.443/1992, remeter cópia desta deliberação à Procuradoria da República
no Estado da Bahia, para a adoção das medidas que entender cabíveis.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0500-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler, Bruno Dantas e Vital do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira (Relator).

GRUPO I – CLASSE V – Primeira Câmara
TC 030.366/2019-4
Natureza: Aposentadoria
Órgão: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Interessado: Edenneth Soares de Sousa e Silva (266.883.521-68)
Representação legal: não há
SUMÁRIO: APOSENTADORIA. VANTAGEM IRREGULAR DENOMINADA “OPÇÃO”.
NOVO ENTENDIMENTO ACÓRDÃO 1599/2019-TCU-PLENÁRIO. EC 20/1998. ACRÉSCIMO AOS
PROVENTOS DE APOSENTADORIA EM RELAÇÃO À ÚLTIMA REMUNERAÇÃO
CONTRIBUTIVA DA ATIVIDADE. DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 40, CAPUT E §
2º, DA CFB/1988. INCORPORAÇÃO INDEVIDA DE QUINTOS DE FUNÇÕES COMISSIONADAS
EXERCIDAS EM PERÍODOS POSTERIORES À VIGÊNCIA DA LEI 9.624/1998, EM DESACORDO
COM A ATUAL JURISPRUDÊNCIA DO STF E DO TCU. SUPERVENIÊNCIA MODULAÇÃO
EFEITOS DA DECISÃO NO RE 638115/CE. MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE QUINTOS
CONCEDIDOS POR SENTENÇA JUDICIAL OU POR ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE DO
ATO. DETERMINAÇÕES. CIÊNCIA.
Relatório
Em exame, ato de concessão inicial de aposentadoria à Sra. Edenneth Soares de Sousa e Silva, emitido
pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
2. Reproduzo, com ajustes de forma, a instrução do auditor da Sefip (peça 4), que recebeu anuência
do diretor da unidade especializada (peça 5), bem como manifestação de concordância pelo MP/TCU,
representado pelo procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico (peça 6).
“(...)EXAME TÉCNICO
3. A aposentadoria se deu na modalidade voluntária, com proventos integrais, calculados com base
na última remuneração do cargo em que se deu a aposentadoria, com fundamento no art. 3º da Emenda
Constitucional 47/2005.
4. De acordo com as informações do ato concessório, verifica-se que a interessada implementou os
requisitos para se aposentar, visto que possuía idade, tempo de contribuição, de serviço público, de carreira
e de cargo requeridos pelo fundamento concessório.
5. Ao submeter o ato a críticas automatizadas, detectou-se a concessão da vantagem de opção que
trata o art. 2º da Lei 8.911/1994 (c/c art. 193 da Lei 8.112/1990 e art. 18, da Lei 11.416/2006), e a vantagem
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de quintos/décimos, transformada em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, pelo artigo
62-A da Lei 8.112/1990 que passaremos a discorrer abaixo.
Incorporação de opção de função
6. A possibilidade de carrear para a aposentadoria as vantagens da comissão ou função gratificada
adveio com a Lei 1.711/1952, que assim estabelecia em seu art. 180:
‘Art. 180. O funcionário que contar mais de 35 anos de serviço público será aposentado:
a) com as vantagens da comissão ou função gratificada em cujo exercício se achar, desde que o
exercício abranja, sem interrupção, os cinco anos anteriores;
b) com idênticas vantagens, desde que o exercício do cargo em comissão ou da função gratificada
tenha compreendido um período de dez anos, consecutivos ou não, mesmo que, ao aposentar-se, o
funcionário já esteja fora daquele exercício’.
7. Tal previsão também estava no art. 193 da Lei 8.112/1990:
‘Art. 193. O servidor que tiver exercido função de direção, chefia, assessoramento, assistência ou
cargo em comissão, por período de 5 (cinco) anos consecutivos, ou 10 (dez) anos interpolados, poderá
aposentar-se com a gratificação da função ou remuneração do cargo em comissão, de maior valor, desde
que exercido por um período mínimo de 2 (dois) anos.
§ 1° Quando o exercício da função ou cargo em comissão de maior valor não corresponder ao período
de 2 (dois) anos, será incorporada a gratificação ou remuneração da função ou cargo em comissão
imediatamente inferior dentre os exercidos.
§ 2° A aplicação do disposto neste artigo exclui as vantagens previstas no art. 192, bem como a
incorporação de que trata o art. 62, ressalvado o direito de opção’.
8. Esse regramento vigorou até o dia 18 de janeiro de 1995, quando foi editado a Medida Provisória
831 que, depois de diversas reedições, foi convertida na Lei 9.527/1997.
9. A Lei 9.624/1998 também tratou de disciplinar a data limite para a concessão da vantagem do art.
193 da Lei 8.112/1990:
‘Art. 7º É assegurado o direito à vantagem de que trata a art. 193 da Lei nº 8.112, de 1990, aos
servidores que, até 19 de janeiro de 1995, tenham completado todos os requisitos para obtenção de
aposentadoria dentro das normas até então vigentes.
Parágrafo único. A aplicação do disposto no caput exclui a incorporação a que se referia o art. 62 e
as vantagens previstas no art. 192 da Lei nº 8.112, de 1990’.
10. Já a possibilidade de carrear para a aposentadoria a vantagem de ‘opção’ adveio com a edição da
Lei 8.911/1994, que assim estabelecia:
‘Art. 2º É facultado ao servidor investido em cargo em comissão ou função de direção, chefia e
assessoramento, previstos nesta Lei, optar pela remuneração correspondente ao vencimento de seu cargo
efetivo, acrescido de cinqüenta e cinco por cento do vencimento fixado para o cargo em comissão, ou das
funções de direção, chefia e assessoramento e da gratificação de atividade pelo desempenho de função, e
mais a representação mensal.
Parágrafo único. O servidor investido em função gratificada (FG) ou de representação (GR), ou
assemelhadas, constantes do Anexo desta Lei, perceberá o valor do vencimento do cargo efetivo, acrescido
da remuneração da função para a qual foi designado.
...........
Art. 11. A vantagem de que trata esta Lei integra os proventos de aposentadoria e pensões.
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11. Assim, ao analisar o tema, no âmbito do Acórdão 2.076/2005 – Plenário (Ministro-Revisor
Valmir Campelo), este Tribunal fixou entendimento de que seria assegurado na aposentadoria a vantagem
decorrente da opção, prevista no art. 2º da Lei nº 8.911/94, aos servidores que, até a data de 18 de janeiro
de 1995, tenham satisfeito os pressupostos temporais estabelecidos no art. 193 da Lei 8.112/90, ainda que
sem os requisitos para aposentação em qualquer modalidade.
12. Tal Acórdão foi proferido em sede de Embargos de Declaração opostos ao Acórdão 589/2009 –
Plenário (Ministro-Relator Augusto Sherman) que, por sua vez, foi oriundo de Recurso de Reexame contra
a Decisão 844/2001 – Plenário (Ministro-Relator Walton Alencar Rodrigues).
13. Ao proferir tal entendimento no Acórdão 2.076/2005, este Tribunal baseou-se no conteúdo das
Leis 8.112/1990, 8.911/1994 e 9.624/1998.
14. Todavia, após a publicação da Emenda Constitucional 20/1998, que inseriu o parágrafo segundo
no art. 40 da Constituição Federal, tal entendimento deixou de produzir efeitos:
‘Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter
contributivo, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)
....................
§ 2º Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder
a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de
referência para a concessão da pensão’. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
15. Isso porque, a partir desse comando constitucional, foi estabelecido um limitador a ser observado
por ocasião da concessão de aposentadorias e pensões por morte, qual seja, a remuneração do servidor no
cargo efetivo. Assim, nenhum servidor poderá, por ocasião de sua aposentadoria, ter proventos superiores
que a remuneração do seu cargo efetivo na atividade.
16. Portanto, o alcance do entendimento exposto no Acórdão 2.076/2005 – TCU – Plenário se limita
até o dia 16/12/1998, haja vista que, a incorporação da vantagem de opção aos proventos de aposentadoria
ou pensões acarreta descumprimento do art. 40, § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela
Emenda Constitucional 20/1998.
17. Sobre o tema (art. 40, § 2º, da Constituição Federal), segue abaixo decisão do Supremo Tribunal
Federal no âmbito do Agravo Regimental 721.354/MG, cuja relatora foi a Ministra Ellen Gracie:
‘Revisão de pensão por morte. Cumulação: previdenciária e acidentária. (...) O quantum da pensão
por morte, nos termos do art. 40, § 2º, § 7º e § 8º, não pode extrapolar a totalidade dos vencimentos da
remuneração do servidor à época do seu falecimento’.
[AI 721.354 AgR, rel. min. Ellen Gracie, j. 14-12-2010, 2ª T, DJE de 9-2-2011.]
18. Percebe-se que o comando do art. 40, § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela
Emenda Constitucional 20/1998, foi editado exatamente para dar efetividade ao sistema contributivo e
solidário da Previdência Social, haja vista que o servidor jamais poderia efetivar contribuição social de
valor que não seria incorporado aos proventos de inatividade.
19. A incorporação aos proventos de aposentadoria ou pensão de qualquer vantagem (no caso
concreto a vantagem de opção), sem a respectiva contribuição previdenciária na ativa, contraria os
princípios da solidariedade, da contributividade e do equilíbrio financeiro e atuarial, todos insculpidos no
caput do art. 40 da Constituição Federal.
20. Em virtude da instituição do princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, uma nova fase da
Previdência Social foi inaugurada, trazendo a necessidade de uma legislação que considere a necessidade
de sustentabilidade financeira do sistema e que permita a concessão de benefícios com uma estreita relação
com os valores contribuídos.
21. O princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, assim, se constitui como um princípio que busca
o equilíbrio das contas da previdência social, sob o aspecto financeiro e atuarial, global e individual. É um
princípio que busca garantir a manutenção do sistema previdenciário, fazendo com que os benefícios
devidos por lei sejam satisfeitos no presente e no futuro. Utilizando, para isso, técnicas financeiras e
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atuariais que considerem fatores como a variação demográfica da população, volume de contribuições e de
benefícios em manutenção, períodos de contribuição de manutenção de benefícios, além de diversos outros
fatores que devam ser considerados para que haja esse equilíbrio.
22. O princípio foi inserido no texto da Lei Maior como mandamento a ser perseguido pelo legislador
ordinário ou interprete da norma e acompanhado de perto pelo organizador da Previdência Social. Não se
trata de abstração especulativa ou construção doutrinária; é comando dispositivo invocável quando das
medidas que atentem contra sua determinação. Se ignorado pelo administrador ou legislador ordinário, vale
dizer, pelo aplicador da regra previdenciária, a providência tomada reveste-se da classificação jurídica de
inconstitucionalidade, sobrevindo os consectários inerentes.
23. A respeito do tema, segue abaixo entendimentos do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o
tema:
‘O princípio da solidariedade se presta a universalizar o âmbito de potenciais contribuintes, mitigando
a referibilidade que é própria das contribuições. Não se presta o referido postulado a legitimar distorções
na base de cálculo das contribuições, as quais, no intuito desmedido de arrecadar, acarretam o
desvirtuamento da natureza retributiva que deve marcar os regimes de previdência’.
[ARE 669.573 AgR, rel. min. Roberto Barroso, j. 4-8-2015, 1ª T, DJE de 26-8-2015.]
‘O sistema público de previdência social é fundamentado no princípio da solidariedade (art. 3º, I, da
CB/1988), contribuindo os ativos para financiar os benefícios pagos aos inativos. Se todos, inclusive
inativos e pensionistas, estão sujeitos ao pagamento das contribuições, bem como aos aumentos de suas
alíquotas, seria flagrante a afronta ao princípio da isonomia se o legislador distinguisse, entre os
beneficiários, alguns mais e outros menos privilegiados, eis que todos contribuem, conforme as mesmas
regras, para financiar o sistema. Se as alterações na legislação sobre custeio atingem a todos,
indiscriminadamente, já que as contribuições previdenciárias têm natureza tributária, não há que se
estabelecer discriminação entre os beneficiários, sob pena de violação do princípio constitucional da
isonomia’.
[RE 450.855 AgR, rel. min. Eros Grau, j. 23-8-2005, 1ª T, DJ de 9-12-2005.]
‘Impossibilidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias.
A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que somente as parcelas que podem ser incorporadas à
remuneração do servidor para fins de aposentadoria podem sofrer a incidência da contribuição
previdenciária’.
[AI 710.361 AgR, rel. min. Cármen Lúcia, j. 7-4-2009, 1ª T, DJE de 8-5-2009.]
= AI 712.880 AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 26-5-2009, 1ª T, DJE de 11-9-2009
24. Percebe-se que é entendimento pacífico do STF de que somente as parcelas que podem ser
incorporadas à remuneração do servidor para fins de aposentadoria podem sofrer a incidência da
contribuição previdenciária.
25. Com base nessa jurisprudência do STF, esta Unidade Técnica entende que a recíproca também é
verdadeira, ou seja, somente as parcelas que sofrem a incidência da contribuição previdenciária na atividade
podem ser incorporadas à remuneração do servidor para fins de aposentadoria e pensões.
26. Esta Corte de Contas já se pronunciou sobre essa matéria. O item 9.2.1. do Acórdão 1.286/2008TCU-Plenário, relator: Ministro Marcos Bemquerer, esclarece que:
‘9.2.1. no regime contributivo previdenciário constitucional é vedado ao servidor público carrear para
os proventos da aposentadoria ou para a pensão por ele instituída parcela da remuneração sobre a qual não
incidiu desconto previdenciário’;
27. Além disso, entende-se que está claro no voto do Ministro Benjamin Zymler, proferido no
Acórdão 2.000/2017-TCU-Plenário, de que é necessária a contribuição previdenciária, na ativa, de qualquer
parcela que seja incorporável aos proventos de aposentadorias e pensões.
28. Assim, entende-se que não se alinha ao atual comando constitucional a incorporação aos
proventos de aposentadorias e pensões de determinada parcela que não haja incidência de contribuição
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previdenciária na ativa, como é o caso da vantagem de ‘opção’ aqui tratada que sequer é paga aos servidores
em atividade.
29. Corroborando com o comando constitucional, no âmbito do Acórdão 1.599/2019 – TCU –
Plenário (Ministro-Relator Benjamin Zymler), este Tribunal fixou entendimento de que era ‘vedado o
pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento parcial da
remuneração do cargo em comissão (‘opção’), aos servidores que implementaram os requisitos de
aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou o valor dos
proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria’.
30. Diante disso, por se tratar de vantagem que proporciona um acréscimo aos proventos de
aposentadoria em relação à última remuneração contributiva da atividade, é indevida a incorporação da
vantagem que trata o art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento parcial da função comissionada
(‘opção’) aos servidores que implementaram os requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, em face do
disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional
20/1998.
Incorporação de quintos/décimos de função’.
31. A possibilidade de incorporação da vantagem denominada ‘quintos’ foi instituída com a Lei
6.732/1979.
32. Segundo o art. 2º dessa lei, o servidor no exercício de cargo em comissão ou função de confiança
poderia incorporar, a partir do sexto ano, 1/5 (um quinto) das vantagens correspondentes, a cada ano
completo de exercício, até o limite de 5/5 (cinco quintos); isto é, até completar o décimo ano.
33. Objetivava-se evitar o decesso remuneratório do servidor ocupante de cargo ou função de
confiança que viesse a ser dispensado em momento futuro e que não fosse passar imediatamente à
inatividade.
34. Uma vez que, até dezembro de 1979, os servidores em atividade que tivessem preenchido os
requisitos temporais do artigo 180 da Lei 1.711/1952 só poderiam contar com tal benefício quando se
aposentassem.
35. Assim, se deixavam um cargo de confiança, após longos anos de exercício, e permaneciam em
atividade, regressavam à situação de origem, com a remuneração do cargo efetivo e nada mais.
36. Com o advento da Lei 8.112/1990, por meio do seu artigo 62, § 2º, introduziu novo
disciplinamento ao assunto.
37. A incorporação passou a se dar na proporção de 1/5 (um quinto) a cada ano de exercício da
função, até o limite de cinco anos, sem a exigência do período de carência de cinco anos.
38. Os critérios para incorporação dessa vantagem foram definidos mais claramente com a publicação
da Lei 8.911/1994, que assim dispôs:
‘Art. 3. Para efeito do disposto no § 2º do art. 62 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, o
servidor investido em função de direção, chefia e assessoramento, ou cargo em comissão, previsto nesta
Lei, incorporará à sua remuneração a importância equivalente à fração de um quinto da gratificação do
cargo ou função para o qual foi designado ou nomeado, a cada doze meses de efetivo exercício, até o limite
de cinco quintos.
§ 1º Entende-se como gratificação a ser incorporada à remuneração do servidor a parcela referente à
representação e a gratificação de atividade pelo desempenho de função, quando se tratar de cargo em
comissão ou função de direção, chefia e assessoramento dos Grupos: Direção e Assessoramento Superiores
- DAS e Cargo de Direção - CD.
§ 2º Quando se tratar de gratificação correspondente às funções de direção, chefia e assessoramento
do Grupo - FG e GR, a parcela a ser incorporada incidirá sobre o total desta remuneração.
§ 3º Quando mais de um cargo em comissão ou função de direção, chefia e assessoramento houver
sido exercidos no período de doze meses, a parcela a ser incorporada terá como base de cálculo a exercida
por maior tempo.
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§ 4º Ocorrendo o exercício de cargo em comissão ou de função de direção, chefia ou assessoramento
de nível mais elevado, por período de doze meses, após a incorporação dos cinco quintos, poderá haver a
atualização progressiva das parcelas já incorporadas, observado o disposto no parágrafo anterior’.
39. Entretanto, essa vantagem foi extinta e restabelecida por diversas vezes, como demonstra o breve
histórico abaixo apresentado.
40. A Medida Provisória - MP 831/1995 extinguiu a vantagem dos quintos, tendo sido reeditada
exaustivamente até a MP 1.160/1995, que a restabeleceu, porém sob a forma de décimos.
41. Em 10/11/1997, foi editada a MP 1.595-14, que – convertida na Lei 9.527/1997 – extinguiu
novamente a incorporação e a transformou em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI).
42. Em 8/4/1998, a MP 1.160/1995 foi convertida na Lei 9.624/1998. Essa lei não revogou a Lei
9.527/1997, apenas limitou temporalmente a incorporação da referida vantagem entre 19/1/1995 até a data
da sua publicação, do tempo residual de exercício de funções comissionadas não empregado até 10/11/1997.
43. No entanto, essa vantagem sempre esteve cercada de controvérsia. Ainda, em 4/9/2001, foi
editada a MP 2.225-45/2001, que acresceu à Lei 8.112/1990 o artigo 62-A, transformando os
quintos/décimos em VPNI, com a seguinte redação:
‘Art. 62-A. Fica transformada em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI a
incorporação da retribuição pelo exercício de função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de
provimento em comissão ou de Natureza Especial a que se referem os arts. 3º e 10 da Lei no 8.911, de 11
de julho de 1994, e o art. 3º da Lei no 9.624, de 2 de abril de 1998. Parágrafo único. A VPNI de que trata
o caput deste artigo somente estará sujeita às revisões gerais de remuneração dos servidores públicos
federais’.
44. Com o advento desta Medida Provisória, surgiram entendimentos divergentes. Por um lado,
achava-se que seria devida a incorporação de parcelas da vantagem até 8/4/1998 (data de publicação da Lei
9.624/1998). Por outro, entendia-se que a MP 2.225-45/2001 havia estendido o direito à incorporação da
vantagem até a data de sua publicação.
45. No âmbito deste Tribunal, foi editado o Acórdão 2.248/2005 – TCU – Plenário (Ministro-Relator
Lincoln Magalhães da Rocha) que fixou os seguintes critérios para incorporação de quintos e décimos:
‘ 9.2. alterar a redação do subitem 9.2 do Acórdão 931/2003 – Plenário para: ‘firmar entendimento
de que é devida a incorporação de parcelas de quintos, com fundamento no artigo 3º da MP 2.225-45/2001,
observando-se os critérios contidos na redação original dos artigos 3º e 10 da Lei 8.911/94, no período
compreendido entre 09/04/98 e 04/09/2001, data da edição da referida medida provisória, sendo a partir de
então todas as parcelas incorporadas, inclusive a prevista no artigo 3º da Lei 9.624/98, transformadas em
Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, admitindo-se, ainda, o cômputo do tempo residual
porventura existente em 10/11/1997, desde que não empregado em qualquer incorporação, para concessão
da primeira ou de mais uma parcela de quintos na data específica em que for completado o interstício de
doze meses, ficando, também, essa derradeira incorporação transformada em VPNI, nos termos do subitem
8.1.2 da Decisão 925/1999 – Plenário.
46. Contrariando jurisprudência deste Tribunal, em 18/3/2015, o Supremo Tribunal Federal (STF),
ao apreciar o Recurso Extraordinário (RE) 638.115/Ceará (Ministro-Relator Gilmar Mendes), que teve
repercussão geral, fixou a seguinte tese: ‘Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a
incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 a 4/9/2001, ante a
carência de fundamento legal’.
47. Todavia, ao tomar essa decisão, o STF modulou os seus efeitos para dispensar a devolução dos
valores recebidos indevidamente de boa-fé até a data do julgamento, cessada a ultra-atividade de
incorporações em qualquer hipótese.
48. Em razão dessa decisão do STF, o supramencionado Acórdão TCU 2.248/2005 – Plenário teve
sua inconstitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Mandado de Segurança
25.763/DF.
49. Assim, depois da decisão do Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE 638.115/CE, este
Tribunal adequou sua jurisprudência e adotou a tese defendida na Decisão 925/1999-Plenário (MinistroRelator Walton Alencar) e Acórdãos 731/2003-Plenário e 732/2003-Plenário (ambos de Relatoria do
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Ministro Guilherme Palmeira), de que a incorporação ou atualização da vantagem de quintos, transformada
em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI pelo art. 62-A da Lei 8.112/1990, somente era
devida até o dia 8/4/1998, conforme previsto no art. 3º da Lei 9.624/1998.
50. Ademais, nos termos do Acórdão 5.455/2018 - 2ª Câmara (Ministro-Relator José Mucio
Monteiro), eventual tempo residual existente em 10/11/1997, não empregado para a concessão de quintos,
pode ser utilizado para incorporação de apenas um décimo, nos termos do art. 5º da Lei 9.624/1998, com
termo final, a qualquer tempo, na data em que o servidor completar o interstício de doze meses, de acordo
com a sistemática definida na redação original do art. 3º da Lei 8.911/1994, com posterior transformação
em VPNI.
51. Passa-se, a partir desse momento, à análise do ato em destaque:
51.1 No que diz respeito à vantagem de quintos, entende-se que sua concessão foi indevida, uma vez
que há parcelas incorporadas em razão da utilização de funções comissionadas após o advento da Lei
9.624/1998.
51.2. Consoante esclarecimentos do Controle Interno no ato submetido a registro, a incorporação de
quintos no período compreendido entre a Lei 9.624/1998 (8/4/1998) e a Medida Provisória 2.225/2001
(4/9/2001) se deu em face de cumprimento de decisão judicial transitada em julgado nos autos da Apelação
Cível 2004.34.00.048423-0/DF proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região em favor dos
substituídos do Sindicado dos Trabalhadores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União no
Distrito Federal (SINDJUS/DF). Verifica-se ainda, conforme informado no ato, que essa decisão transitou
em julgado em 26/3/2009.
51.3. Sabe-se que o supramencionado RE 638.115/CE ainda não transitou em julgado, haja vista que
há Embargos de Declaração pendentes de julgamento, onde se questiona o alcance da tese proferida em
relação às decisões judiciais transitadas em julgado antes do pronunciamento do STF e as decisões
administrativas proferidas há mais de cinco anos nos termos do art. 54 da Lei 9.784/1999.
51.4. Todavia, o efeito suspensivo dado ao RE 638.115/CE, que no momento aguarda julgamento de
Embargos de Declaração, não apresenta óbice ao julgamento pela ilegalidade da aposentadoria em apreço,
sendo certo que a jurisprudência desta Corte de Contas supramencionada tem se firmado uniformemente
pela impossibilidade de incorporação de quintos após 8/4/1998, data da edição da Lei 9.624/1998. Nesse
sentido foi o Acórdão 2.021/2019-TCU-2ª Câmara (Ministro-Relator Aroldo Cedraz).
51.5. É evidente que não cabe ao TCU discutir ou desconstituir decisões judiciais transitadas ou não
em julgado. Não pode o TCU negar a força da decisão judicial, por discordar de seus fundamentos e, muito
menos, determinar o descumprimento da sentença, ainda que flagrantemente ilegal, injusta e incorreta.
51.6. Todavia, a existência de decisão judicial ou administrativa contrária ao entendimento do TCU
não impede a apreciação do ato para fins de registro. Em apreciação de atos de pessoal, o TCU pode
manifestar entendimento diferente do declarado por outras instâncias do Poder Judiciário ou da
Administração Pública, inclusive mediante o julgamento pela ilegalidade dos atos de aposentadoria
amparados por decisão judicial.
51.7. O TCU exerce a sua jurisdição independentemente das demais instâncias. O Tribunal possui
competências próprias e privativas, estatuídas pela Constituição Federal e pela sua Lei Orgânica,
inexistindo vinculação entre o processo do TCU e outro versando sobre idêntica matéria no âmbito do Poder
Judiciário ou da Administração Pública.
51.8. Portanto, o TCU pode promover apreciação de mérito pela ilegalidade de ato de pessoal, em
posição contrária ao decidido pelo Poder Judiciário. Todavia, respeitando a instância judicial, não serão
propostas por esta Unidade Técnica determinações para a supressão da parcela de quintos incorporadas com
amparo em decisão judicial.
51.9. Ademais, também não será proposta determinação para emissão de novo ato, haja vista que a
manutenção da parcela de quintos amparada por decisão judicial inviabilizaria o registro desse ato a ser
encaminhado.
51.10. Sobre a vantagem de ‘opção’, entende-se que sua concessão também foi indevida, visto que
proporcionou um acréscimo aos proventos de aposentadoria em relação a última remuneração contributiva
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da atividade, resultando em descumprimento do disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal,
com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
52. Nada obstante, deve-se dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé,
nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal.
53. Por fim, vale destacar que o aludido ato deu entrada neste Tribunal há menos de cinco anos, não
sendo aplicável, portanto, o procedimento de contraditório e ampla defesa determinado pelo Acórdão
587/2011-TCU-Plenário.
CONCLUSÃO
54. A abrangência e a profundidade das verificações levadas a efeito fundamentam convicção de que
o ato de aposentadoria deve ser apreciado pela ilegalidade pelos seguintes motivos:
a) pagamento da vantagem de opção que trata o art. 2º da Lei 8.911/1994 (c/c art. 193 da Lei
8.112/1990 e art. 18, da Lei 11.416/2006), o que proporcionou um acréscimo aos proventos de
aposentadoria em relação a última remuneração contributiva da atividade, resultando em descumprimento
do disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional
20/1998;
b) pagamento da vantagem de quintos em razão de parcelas incorporadas pelo exercício de funções
comissionadas após o advento da Lei 9.624/1998.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
55. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e
39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, propõese:
a) considerar ilegal e negar o registro do ato constante do presente processo.
b) dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto
no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU;
c) determinar à Unidade Jurisdicionada que:
c.1) exclua da estrutura de proventos a vantagem de opção que trata o art. 2º da Lei 8.911/1994 (c/c
art. 193 da Lei 8.112/1990 e art. 18, da Lei 11.416/2006), no prazo 15 (quinze) dias, contados a partir da
ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária,
nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU;
c.2) comunique a interessada do teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente
da interposição de eventuais recursos não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após
a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos;
c.3) no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos
comprobatórios de que a interessada está ciente do julgamento deste Tribunal.”
É o relatório.
Proposta de Deliberação
Trata-se de ato de concessão inicial de aposentadoria à Sra. Edenneth Soares de Sousa e Silva, emitido pelo Tribunal
Superior Eleitoral (TSE).
3. A Sefip propõe a ilegalidade do ato, em razão da incorporação irregular da parcela “opção” e da rubrica “quintos”,
esta última por funções exercidas após 8/4/1998. Entretanto, deixa de propor determinações para a supressão da parcela de
quintos incorporadas com amparo em decisão judicial, respeitando a instância judicial.
4. O MP/TCU anuiu à proposta.
5. Acolho as análises empreendidas pela unidade instrutiva especializada e pelo Parquet.
6. No acórdão 1599/2019-TCU-Plenário, este Tribunal decidiu:
“9.4. firmar entendimento de que é vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive
o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão (“opção”), aos servidores que implementaram os requisitos de
aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou o valor dos proventos à
remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria.”
7. O ato de aposentadoria em exame, com vigência a partir de 1/3/2017, contém a rubrica denominada “opção”, o que
resulta em proventos de aposentadoria maiores do que a última remuneração contributiva da servidora quando em atividade,
resultando no descumprimento do disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda
Constitucional 20/1998.
8. Por outro lado, a incorporação de “quintos” prevista no art. 62 da Lei 8.112/1990 está limitada à data de 8/4/1998,
quando foi publicada a Lei 9.624/1998.
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9. A controvérsia acerca da incorporação ou não de parcelas referentes às funções exercidas no período compreendido
de 8/4/1998 e 4/9/2001 foi resolvida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115/CE (repercussão geral reconhecida, tese
395):
“Tema: 395 - Incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas e/ou gratificadas.
Tese: Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função
comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal. Obs: Redação da tese aprovada nos
termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015. ”
10. O STF decidiu modulou os efeitos da decisão nos seguintes termos:
“Inicialmente, o Tribunal, por maioria, resolvendo questão de ordem suscitada pelo Ministro Dias Toffoli (Presidente),
deliberou que, para a modulação dos efeitos de decisão em julgamento de recursos extraordinários repetitivos, com repercussão
geral, nos quais não tenha havido declaração de inconstitucionalidade de ato normativo, é suficiente o quórum de maioria
absoluta dos membros do Supremo Tribunal Federal, vencido o Ministro Marco Aurélio, que diverge quanto à formulação da
questão de ordem e quanto ao seu mérito. Votaram na questão de ordem os Ministros Luiz Fux e Roberto Barroso. Na sequência,
o Ministro Dias Toffoli (Presidente) proclamou o resultado do julgamento deste recurso, ocorrido na sessão virtual de 11.10.2019
a 17.10.2019: ‘O Tribunal, por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para
reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado,
vencida a Ministra Rosa Weber, que rejeitava os embargos. No ponto relativo ao recebimento dos quintos em virtude de decisões
administrativas, o Tribunal, em razão de voto médio, rejeitou os embargos e, reconhecendo a ilegitimidade do pagamento dos
quintos, modulou os efeitos da decisão de modo que aqueles que continuam recebendo até a presente data em razão de decisão
administrativa tenham o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.
Os Ministros Ricardo Lewandowski e Celso de Mello proviam os embargos de declaração e modulavam os efeitos da decisão
em maior extensão. Ficaram vencidos, nesse ponto, os Ministros Marco Aurélio e Rosa Weber. Por fim, o Tribunal, por maioria,
também modulou os efeitos da decisão de mérito do recurso, de modo a garantir que aqueles que continuam recebendo os quintos
até a presente data por força de decisão judicial sem trânsito em julgado tenham o pagamento mantido até sua absorção integral
por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores, vencidos os Ministros Marco Aurélio e Rosa Weber. Tudo nos termos
do voto do Relator. Afirmaram suspeição os Ministros Luiz Fux e Roberto Barroso’. Ausente, justificadamente, nesta assentada,
o Ministro Celso de Mello. Plenário, 18.12.2019.”
11. No campo “discriminação dos tempos em funções comissionadas” do formulário Sisac consta que a Sra. Edenneth
Soares de Sousa e Silva ocupou função comissionada (FC5) em períodos posteriores a 4/9/2001, cujas parcelas foram
incorporadas aos seus proventos. No entanto, tal parcela, ainda que irregular, está amparada por sentença judicial e está abarcada
pela modulação de efeitos acima mencionada.
12. Observo, outrossim, que a interessada possui direito apenas à incorporação de parcelas das funções exercidas
anteriormente àquela data, ou seja, não devem ser incorporadas as parcelas referentes ao período de 4/9/2001 a 4/7/2002, alusivo
à ocupação de FC5.
13. Assim, deve ser determinado ao Tribunal Superior Eleitoral que emita novo ato, com a supressão da parcela “opção”
e com a alteração da parcela referente aos “quintos”.
Diante do exposto, manifesto-me pela aprovação do acórdão que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 501/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 030.366/2019-4.
2. Grupo I – Classe V – Assunto: Aposentadoria.
3. Interessada: Edenneth Soares de Sousa e Silva (266.883.521-68).
4. Órgão: Tribunal Superior Eleitoral.
5. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).
8. Representação legal: não há.

9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de concessão de aposentadoria à Sra. Edenneth
Soares de Sousa e Silva, emitido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
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 de aposentadoria da Sra. Edenneth Soares de Sousa e Silva (2078810004-2017-000008, peça 2), recusando-lhe o registro, nos termos do § 1º do art. 260 do RI/TCU;
9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela Sra. Edenneth Soares
de Sousa e Silva, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal;
9.3. determinar ao Tribunal Superior Eleitoral que:
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9.3.1. em razão da incorporação indevida da parcela “opção”, suspenda todo e qualquer pagamento
concernente ao ato impugnado, recalculando a parcela referente à incorporação de quintos da interessada,
conforme a proposta de deliberação, comunicando ao Tribunal as providências adotadas, nos termos dos
arts. 262, caput, do RI/TCU, e 8º, caput, da Resolução TCU 206/2007;
9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo
proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não a exime da devolução dos valores
percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos, devendo
encaminhar os comprovantes dessa notificação a esta Corte no prazo de até 30 (trinta) dias;
9.3.3. cadastre novo ato de concessão de aposentadoria livre das irregularidades apontadas,
submetendo-o no prazo de 30 (trinta) dias à apreciação deste Tribunal, nos termos do art. 262, caput e § 2º,
do RI/TCU, e 19, § 3º, da Instrução Normativa TCU 78/2018;
9.4. encerrar e arquivar os presentes autos.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0501-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler, Bruno Dantas e Vital do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira (Relator).

GRUPO I – CLASSE II – Primeira Câmara
TC 005.911/2015-0
Natureza(s): Tomada de Contas Especial
Órgão/Entidade: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Distrito Federal
Responsáveis: Federação das Associações Comerciais e Industriais do DF (38.050.233/0001-71); Jair José da Silveira
Júnior (258.189.701-59); Jose Sobrinho Barros (093.254.841-53); Joze Tomas do Nascimento (017.476.223-20)
Representação legal: Luiz Carlos de Souza (20.632/OAB-DF), Francisco Bezerra Marrocos (2469/OAB-DF), Alexandre
Garcia da Costa Jose Jorge (14.428/OAB-DF), Vanessa Maria Borges (21484/OAB-DF) e outros.
SUMÁRIO: CONVÊNIOS. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS COM DOCUMENTOS
FISCAIS EMITIDOS DE FORMA GENÉRICA PELAS EMPRESAS CONTRATADAS. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR
O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AS DESPESAS EFETUADAS E OS RECURSOS REPASSADOS. CITAÇÃO.
REVELIA DE UM RESPONSÁVEL. REJEIÇÃO DAS ALEGAÇÕES DE DEFESA DE OUTROS. DÉBITO. MULTA.
RELATÓRIO
Adoto, como Relatório, a instrução do Auditor (peça 63), que contou com a anuência do corpo diretivo da unidade técnica
(peças 64 e 65), bem como do Ministério Público junto ao TCU (peça 66):
“Cuidam os autos de Tomada de Contas Especial (TCE), instaurada pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas do Distrito Federal (Sebrae/DF), em desfavor dos Srs. José Sobrinho Barros, Presidente da Federação das
Associações Comerciais e Industriais do Distrito Federal (FACI-DF), Jose Tomás do Nascimento, Diretor Financeiro da FACIDF, Jair José da Silveira Júnior, Diretor Financeiro Adjunto da FACI-DF, e da Federação das Associações Comerciais e
Industriais do Distrito Federal (FACI-DF), em razão da não comprovação da execução parcial do objeto dos Convênios 7/2011
e 13/2011 (peça 1, p.117-129 e 133.147), nos valores respectivos de R$ 220.000,00 e R$ 200.000,00.
HISTÓRICO
2. O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Distrito Federal (Sebrae/DF) firmou os Convênios 007/2011
e 013/2011 com a Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Distrito Federal (FACI-DF), prevendo o aporte
de recursos próprios nos valores de, respectivamente, R$ 160.000,00 e R$ 200.000,00 conforme disposto na Cláusula Terceira
dos termos de convênio (peça 1, p. 123 a 139). Os ajustes tiveram prazos de vigência de 25/3/2011 a 31/12/2011 e 23/5/2011 a
31/12/2011, respectivamente (peça 1, p. 125 e 143). O Convênio 007/2011 previu contrapartida econômica de R$ 28.000,00, e
contrapartida financeira de R$ 32.000,00 (peça 1, p. 17). O Convênio 013/2011 previu contrapartida financeira de R$
50.000,00, e contrapartida econômica de R$ 20.000,00 (peça 1, p. 33).
3. O repasse dos recursos públicos foi efetivado mediante as ordens bancárias 23031101, emitida em 5/4/2011, no valor
de R$ 160.000,00, e 25051101, de 30/5/2011, no valor de R$ 200.000,00 (peça 1, p. 261), respectivamente.
4. O Convênio 007/2011 teve como objeto a “parceria entre Sebrae/DF e FACI/DF no estabelecimento das micro e
pequenas empresas do setor de indústria, comércio e serviços do Distrito Federal vinculadas a FACI-DF e suas associadas,
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para promover competitividade e sustentabilidade, gerando desta forma a sinergia favorável a interatividade, cooperação e
fortalecimento das micro e pequenas empresas dos segmentos acima”. Os signatários em nome da convenente foram os Srs.
José Sobrinho Barros – na condição de presidente da FACI/DF – e Jozé Tomás do Nascimento – na condição de diretor
Financeiro da FACI/DF (peça 1, p. 117-129). O plano de trabalho previu como meta “desenvolver micro e pequenas empresas
do comércio, serviços e indústria por meio de consultoria empresarial, evento de promoção empresarial e gestão empresarial”,
na quantidade prevista de 250 micro e pequenas empresas do Distrito Federal (peça 53, p.5). As fases de execução previram,
entre outros, a realização de evento, envolvendo a contratação de consultores, de pessoal de apoio e de empresa especializada
em criação e arte final; a locação de equipamentos, mobiliário e espaço físico (peça 53, 5-6).
5. O Convênio 013/2011 teve como objeto a “parceria entre o Sebrae/DF e a FACI/DF no estabelecimento das micro e
pequenas empresas do setor de indústria, comércio e serviços do Distrito Federal vinculadas à FACI-DF e associações
comerciais do Distrito Federal, para promover a competitividade, sustentabilidade e disseminação da cultura do
empreendedorismo por intermédio da homenagem prestada a empresas e personalidades do meio empresarial que se
destacaram ao longo do ano no Distrito Federal, com a publicação do livro – A História quem Faz é Você – Prêmio Mérito
Empreendedor 2011, gerando desta forma a sinergia favorável à interatividade, promoção comercial, cooperação e
fortalecimento das micro e pequenas empresas dos segmentos mencionados”. Os signatários em nome da convenente foram os
Srs. Jozé Tomás do Nascimento – na condição de Diretor Financeiro da FACI/DF – e Jair José da Silveira Júnior – na condição
de Diretor Financeiro Adjunto (peça 1, p. 133-147). A meta prevista para o ajuste foi a publicação do livro “A História quem
faz é você – Prêmio Mérito Empreendedor 2011”, na quantidade prevista de 350 micro e pequenas empresas do Distrito Federal.
Suas fases de execução previram a contratação de serviços de criação de arte e diagramação, de serviços de impressão e de
pessoal para distribuição dos catálogos.
6. Constam nos autos, referentes a ambos os convênios, os seguintes documentos:
- plano de trabalho (peça 1, p. 9-21, e peça 56, p. 33-40);
- demonstrativo sintético de execução das receitas e despesas (peça 2, p. 31 e 49, e peça 57, p. 7);
- relação dos pagamentos efetuados com recursos do Sebrae/DF (peça 2, p. 33-37, 51-55, e peça 57, p. 8-10);
- relação das despesas econômicas dos parceiros (peça 2, p. 39, 57, e peça 57, p. 11);
- relatório de execução físico-financeira (peça 2, p. 41-47); e
- relação das despesas econômicas dos parceiros (peça 2, p.39, 93);
7. O Superintendente do Sebrae/DF determinou, em 3/4/2013, a reabertura das contas dos convênios em tela, com base
no Relatório de Auditoria 201203790 da CGU; no Relatório de Auditoria 01/2012 da Unidade de Auditoria Interna; na Nota
Técnica 646/2013/DEDIC/DE/SFC/CGU-PR da CGU; no item 1.7.3 do Acórdão 2.327/2014-TCU-1ª Câmara, de relatoria do
Ministro José Múcio Monteiro, de 3/6/2014 (peça 2, p. 153); e no Ofício nº 8.318/2013/DEDIC/DE/SFC/CGU-13 da CGU (peça
2, p. 67-69).
8. Conforme Nota Técnica 007/2013, de 27/6/2013 (peça 2, p. 71-78), elaborada pela Coordenação de Contratos e
Convênios do Sebrae, o Sebrae/DF concluiu pela não comprovação os valores gastos, referentes aos Convênios 007/2011 no
valor de R$ 135.000,00, e 013/2011, no valor de R$ 40.000,00, em razão de documentos fiscais emitidos de forma genérica
pelas empresas contratadas pela FACI-DF, listados a seguir, os quais não indicam com exatidão os serviços realizados.
Tabela 1: Notas do Convênio 007/2011 que foram rejeitadas pela Nota Técnica 007/2013 (peça 2, p. 75-76)
Empresa (CNPJ)
Nota (data)
Val
Descrição
or (R$)
VG Comercio de
074 (peça 53,
4.00
Criação de artes-finais para dois eventos de
Confecções e Publicidade p.71)
0,00
promoção comercial da FACI-DF.
- ME
(23/11/2011)
(04.417.165/000114)
Designs
Com.
0666 (peça 53,
3.00
Serviços arte final ref. Evento Gestão
Visual Ltda - ME
p.72)
0,00
Empresarial.
(02.802.124/0001(10/11/2011)
16)
Designs
Com.
0665 (peça 53,
2.00
Serviços arte final ref. Evento Gestão
Visual Ltda - ME
p. 73)
0,00
Empresarial.
(02.802.124/0001(10/11/2011)
16)
Datason
0381 (peça 53,
10.0
Locação de equipamentos audiovisuais para
(09.504.524/0001p. 78)
00,00
evento gestão empresarial FACI-DF
94)
(17/11/2011
Datason
0382 (peça 53,
10.0
Locação de equipamentos audiovisuais para
(09.504.524/0001p. 74)
00,00
evento gestão empresarial FACI-DF
94)
(17/11/2011
Datason
0383 (peça 53,
3.00
Locação de equipamentos audiovisuais para
(09.504.524/0001p. 75)
0,00
evento gestão empresarial FACI-DF
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94)
Datason
(09.504.524/0001-

(17/11/2011
0384 (peça 53,
p. 76)

94)
Home DJ
(06.335.712/0001-

(17/11/2011
138 (peça 53,
p. 77)

48)
Home DJ
(06.335.712/0001Cinco
Soluções
(11.638.963/0001-31)
Publish Inovações
(10.459.013/0001-

p. 79)

Publish Inovações
(10.459.013/0001-

p. 80)

Holding Sette Blue
(09.664.866/0001-

p. 81)

Holding Sette Blue
(09.664.866/0001-

p. 82)

Holding Sette Blue
(09.664.866/000171)

Serviço de sonorização, iluminação e projeção
referente ao evento “gestão empresarial”

10.0

Coordenação e Assessoria para o Evento de
Promoção Comercial da FACI-DF.

10.0

Coordenação e Assessoria para o Evento de
Promoção Comercial da FACI-DF

20.0

Coordenação e Assessoria para o Evento de
Promoção Comercial da FACI-DF

5.00

Locação de imobiliário (sofá, mesa, cadeiras)
conf. Orçamento para o evento de Promoção
Comercial.
Locação de imobiliário (sofá, mesa, cadeiras)
conf. Orçamento para o evento Gestão Empresarial.

00,00
(30/11/2011)
037 (peça 53,

p. 83)

0,00
(1/11/2011)
043 (peça 53,

p. 84)

71)

20.0

00,00
(18/11/2011)
2812 (peça 53,

71)

Serviço de sonorização, iluminação e projeção
referente ao evento “promoção comercial”

00,00
(18/11/2011)
2766 (peça 53,

87)

10.0

00,00
(15/11/2011)
1619 (peça 53,

87)

Locação de equipamentos audiovisuais para
evento gestão empresarial FACI-DF

00,00
(15/11/2011)
139 (peça 53,

48)

3.00
0,00

20.0
00,00

(14/11/2011)
041 (peça 54,
p. 1)

5.00
0,00

(9/11/2011)
TOTAL

Locação de imobiliário (sofá, mesa, cadeiras)
conf. Orçamento para o evento de Promoção
Comercial.

135.
000,00

Tabela 1: Notas do Convênio 013/2011 que foram rejeitadas pela Nota Técnica 007/2013 (peça 2, p. 77)
Empresa (CNPJ)
Nota (data)
Valor
Descrição
(R$)
Grafor - Gráfica e Editora Ltda - ME
1254 (peça 57, p.
3.000
Impressão
de
(03.906.023/0001-58)
26)
,00
catálogos
(25/5/2011)
Cidade Grafica e Editora Ltda
529 (peça 57, p. 28)
17.00
Revista
(26.453.126/0001-05)
(7/7/2011)
0,00
CATÁLOGO COMERCIAL
Cidade Grafica e Editora Ltda
571 (peça 57, p. 36)
20.00
Revista
(26.453.126/0001-05)
(22/8/2011)
0,00
CATÁLOGO COMERCIAL
TOTAL
40.00
0,00
9. Conforme consta no Ofício CE/DE 305/2014, de 22/7/2014, do Sebrae/DF (peça 2, p. 155-156), foram tomadas as
providências relativas ao estabelecido no item 1.7.2 do Acórdão 2.327/2014-TCU-1ª Câmara (peça 2, p. 153), no sentido de
que, por intermédio de Comissão de Sindicância, foi apurada a responsabilidade dos colaboradores envolvidos, que culminou
na aplicação de penalidade de advertência, realizada na forma verbal, à gestora dos Convênios 007/2011 e 013/2011, e
orientação escrita à Coordenação de Contratos e Convênios (peça 1, p. 358).
10. Consta nos autos Ação de Cobrança impetrada pelo Sebrae/DF (Proc. 2013.01.1.171345-7), por meio de seu
representante legal, em desfavor da FACI-DF, bem como da sentença proferida pela Décima Vara Cível de Brasília, do Tribunal
de Justiça do Distrito Federal e Territórios e respectiva Apelação Cível (peça 2, p. 287-339).
11. No que se referem aos aspectos formais, as peças que integram os autos, a seguir relacionadas, encontram-se
revestidas das exigências legais, em consonância com o disposto na Instrução Normativa TCU 56, de 5/12/2007, bem como em
outros normativos:
- Ficha de qualificação do responsável (peça 2, p. 413);
- Termo de formalização da avença (peça 1, p. 117-147);
- Demonstrativo financeiro do débito (peça 2, p. 177-183);
- Relatório do Tomador de Contas Especial (peça 2, p. 409-423);
- Cópias das notificações expedidas ao responsável (peça 2, p. 245-251 e 343-371); e
- Plano de Trabalho (peça 1, p. 5-37).
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12. O Relatório de Auditoria do Controle Interno 338/2015, de 18/2/2015 (peça 3, p. 6-9) contém a devida manifestação
acerca do que dispõe a IN TCU 71/2012, em razão da impugnação parcial de despesas dos Convênios 007/2011 e 013/2011,
corroborando o entendimento do Tomador de Contas. Esse entendimento também está seguido no Certificado de Auditoria
338/2015 (peça 3, p. 12) e no Parecer do Dirigente do Órgão de Controle Interno 338/2015 (peça 3, p. 13). O Pronunciamento
Ministerial de 27/3/2015 atesta haver tomado conhecimento das conclusões contidas no Relatório e Certificado de Auditoria
mencionados (peça 3, p. 17).
13. Os responsáveis foram regularmente citados (peças 9 a 12 e 14). Com exceção da FACI-DF, todos apresentaram as
respectivas alegações defesa (peças 22, 28, 41, 42).
14. Foi solicitada ao Sebrae/DF, por meio de diligência (Ofício 0173/2017-TCU/SecexDesenvolvimento, de 15/5/2017),
cópia dos processos administrativos referentes aos convênios 7/2011 e 13/2011 (Processo 26/2011 e Processo 67/2011,
respectivamente). Essa medida fez-se necessária por que os elementos probatórios utilizados pelo Sebrae/DF para que
concluísse pela não aprovação de parte da execução do objeto dos Convênios 7/2011 e 13/2011, conforme discriminado na
Nota Técnica 7/2013 (peça 2, p. 75), não se encontravam nos autos (peça 48).
15. Em resposta à diligência o Sebrae/DF apresentou cópia dos processos administrativos afetos aos Convênios 7 e
13/2011 (peças 53 a 58).
EXAME TÉCNICO
16. A presente TCE foi motivada pela não comprovação dos valores gastos, referentes aos Convênios 007/2011, no valor
de R$ 135.000,00, e 013/2011, no valor de R$ 40.000,00, em razão de documentos fiscais emitidos de forma genérica pelas
empresas contratadas pela FACI-DF, listados na Tabela 1 e na Tabela 2 da presente instrução (item 8), os quais não indicam
com exatidão os serviços realizados, impossibilitando aferir o nexo de causalidade entre os recursos do convênio e serviços que
teriam sido prestados, justificados por meio desses documentos fiscais.
Análise da composição do rol de responsáveis
17. O Estatuto da FACI/DF, art. 33, inciso I, atribui ao presidente da entidade a competência para “administrar os
negócios da Federação” (peça 53, p. 21). Dessa forma, presume-se que ele é responsável pela administração do ajuste em tela,
vez que ele é um negócio jurídico da entidade com o Sebrae/DF, nos termos do art. 107 c/c, arts. 110 e 113, todos do Código
Civil. Por sua vez, atribui-se ao Diretor Financeiro, art. 41, inciso III, “autorizar o pagamento de despesas e assinar, com o
Presidente da FACI/DF ou seu representante legal, os cheques, títulos, atos e contratos que representem obrigações da
Federação” (peça 53, p. 23). Conforme o art. 42, inciso I, caberia ao Diretor Financeiro Adjunto “substituir o Diretor
Financeiro em suas faltas e impedimentos” (peça 53, p.23).
18. Além disso, há precedente nesta Corte de Contas de situação em que o signatário do convênio constou do rol de
responsáveis, em função de caber, a quem assina ajuste com a União, responsabilidade civil na modalidade objetiva, que
independe de dolo ou culpa (Acórdão 2.532/2012 TCU 2ª Câmara, Relator Raimundo Carreiro). No relatório que deu origem
a esse acórdão, cita-se trecho do voto condutor da Decisão 180/1998 – Plenário, em que se decidiu pela responsabilização do
signatário:
Efetivamente, nem sempre quem firma determinado convênio é o responsável por sua execução. Casos existem, como no
presente, em que a responsabilidade se apresenta sob duas faces: política e de gestão ou execução. Esta última não requer
maiores reflexões, porquanto aparece na grande maioria dos feitos em que se examinam as prestações ou tomadas de contas,
inclusive especiais, dos gestores de recursos públicos. O sujeito que assina é o mesmo que executa a avença, estando aí presente
a responsabilidade subjetiva, pessoal do agente público stricto sensu. De outra parte, diferentemente daquela, merece especial
atenção, para a justa definição das responsabilidades, as tratativas em que o signatário representante da Administração detém
Poder Público, ou seja, é investido de função ou cargo público eletivo ou político, sendo, portanto, mandatário da sociedade,
como, por exemplo, o Presidente da República, um Governador de Estado e, em alguns casos, um Prefeito Municipal (quando
assina convênios, mas não é seu executor direto). Nesses casos, tem-se a responsabilidade objetiva, ou seja, o signatário é
responsável pela meta ou objeto que se pretende alcançar, que, obviamente, deve ser o bem comum mediante a melhoria do
nível de vida da comunidade a que se destinam os benefícios que advirão da boa e regular execução do feito. No Estado
democrático, responsabilidade desse jaez não é cobrada ou apurada mediante os mecanismos normais destinados às apurações
de responsabilidades subjetivas, afetas à instância de execução. As avaliações e apurações são feitas em termos de conceito
pela própria sociedade em ocasiões especiais (p. ex. eleições) e pelo Poder Público mediante os mecanismos e instâncias de
que dispõe (processos específicos, processos judiciais, etc.). Portanto, ao aferir a responsabilidade pela administração dos
recursos e da coisa pública, é fundamental a segregação desse ônus à esfera de atuação do agente. É que todos os atos de
interesse da coletividade praticados pelo administrador ou gestor, sobretudo os que exigem ou merecem a intervenção daquelas
autoridades, trazem consigo aquelas duas modalidades de responsabilidade: política e de gestão ou execução, sendo defeso
deslocá-las de seus respectivos planos. (Excerto da Decisão 180/1998 – Plenário, sem grifos no original)
19. O Convênio 007/2011 foi assinado pelos Srs. José Sobrinho Barros (CPF 093.254.841-53) e Jozé Tomás do
Nascimento (CPF 017.476.223-20) (peça 53, p.50). Com base no exposto, cabe responsabilizá-los por todas as impropriedades
identificadas no Convênio 007/2011, vez que foram signatários do ajuste e que havia previsão no Estatuto da FACI/DF
atribuindo a eles, na condição, respectivamente, de Presidente e Diretor Financeiro dessa Entidade, competência para
administrar os recursos desse ajuste. Ou seja, são responsáveis solidários por serem signatários e gestores do convênio.
20. O Convênio 013/2011 foi assinado pelos Srs. Jozé Tomás do Nascimento (CPF 017.476.223-20) e Jair José da
Silveira Júnior (CPF 258.189.701-59) (peça 57, p. 4). À época o Presidente da FACI/DF era o Sr. José Sobrinho Barros, vez
que esse convênio teve vigência similar à do Convênio 007/2011, assinado por ele na condição presidente da entidade. Assim,
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cabe responsabilizá-los pelas impropriedades identificadas no Convênio 013/2011, vez que foram, respectivamente, Diretor
Financeiro, signatário do ajuste, e presidente da FACI/DF, tendo competência para administrar os recursos desse ajuste, por
força do próprio estatuto da entidade.
21. Seguindo entendimento extraído do Acórdão 2.360/2015-TCU Plenário/Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues,
o signatário do convênio assume a responsabilidade pela correta aplicação dos recursos transferidos, e, mesmo delegando
atribuições para realização de pagamentos, acompanhamento físico do ajuste ou prestação de contas, responde solidariamente
pelos atos praticados pelos delegados escolhidos (culpa in eligendo e in vigilando).
22. Cabe mencionar, ainda, que o Estatuto da FACI/DF não é instrumento hábil para afastar a responsabilidade
apontada, vez que não têm o condão de afastar a incidência da legislação aplicável ao caso em tela. A obrigação de prestar
contas decorre do art.70, parágrafo único, da Constituição Federal, que assim dispõe: “Prestará contas qualquer pessoa física
ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos
quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária”.
23. O julgamento das contas dos administradores e demais responsáveis por recursos públicos está previsto no inciso II
do art. 71 da Constituição Federal c/c com o art. 93 do Decreto-Lei 200/1967, bem como, do inciso I do art. 1º da Lei 8.443/1992
c/c com o inciso do art. 5º da mesma norma. Portanto, disposição em contrário no estatuto ou outra norma interna da FACI/DF
não tem o condão de afastar a responsabilização de nenhum daqueles arrolados no rol de responsáveis, vez que decorre de
previsão expressa em lei.
24. Precedente nesse sentido é o Acórdão 7.272/2016 TCU 2ª Câmara, Relator Raimundo Carreiro. Na ocasião
responsabilizou-se o signatário de ajuste firmado com o Ministério da Cultura, entendendo-se que caberia a quem assinou
prestar conta, independentemente de haver previsão diversa no Estatuto do convenente.
25. Com relação à responsabilização da Federação das Associações Comerciais e Industriais do Distrito Federal –
FACI-DF (CNPJ 38.050.233/0001-71), cabe mencionar que se justifica a sua presença no polo passivo da presente TCE por
força do entendimento pacificado por este Tribunal, mediante a Súmula nº 286/2014, que diz que “a pessoa jurídica de direito
privado destinatária de transferências voluntárias de recursos federais feitas com vistas à consecução de uma finalidade pública
responde solidariamente com seus administradores pelos danos causados ao erário na aplicação desses recursos”.
Análise das cartas de correção acostadas aos autos
26. A fim de superar as descrições genéricas das notas afetas aos Convênios 007/2011 e 013/2011, constam nos autos
cartas de correção das notas fiscais (Tabela 3, a seguir).
27. O TCU já deliberou no sentido de que a carta de correção de Nota Fiscal só pode ser aceita caso haja previsão legal
(Acordão 2.637/2011 TCU Plenário, Relator André de Carvalho).
28. Foram emitidas Notas Fiscais para prestação de serviços e Notas Fiscais para venda de mercadorias. No primeiro
caso são regulamentadas pelo Decreto 25.508/2005 – DF, regulamento do ISS; e no segundo pelo Decreto 18.955/1997 – DF,
regulamento do ICMS.
29. No regulamento do ISS não está previsto o instituto da carta de correção. O procedimento correto seria o
cancelamento das notas fiscais originais e emissão de outros documentos fiscais em sua substituição. O documento “Perguntas
Mais Frequentes – ISS, item 23, peça 59, disponível em http://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=66, traz entendimento
da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal nesse sentido. Portanto, não devem ser aceitas cartas de Correção para as Notas
Fiscais de Serviços, caso de todas das Notas Fiscais referentes ao Convênio 007/2011, relacionadas na Tabela 3; e da Nota
Fiscal 1254, referente ao Convênio 13/2011, mencionado na Tabela 3.
30. No regulamento do ICMS (Decreto 18.955/1997-DF) está prevista a utilização de cartas de correção para corrigir
erros ocorridos na emissão de documento fiscal, caso preencha os requisitos previstos em seu § 3º do art. 153 e seja emitida
dentro do período de validade das respectivas notas, que é de dois dias contado a partir da data de saída ou, na falta desta, da
data da emissão da respectiva nota fiscal, conforme caput do art. 81 c/c inciso XII do § 1º do art. 153 do Decreto 18.955/1997DF, sob o qual foram emitidas as Notas Fiscais 529 a 571, referentes ao Convênio 13/2011.
31. As Notas 529 e 571 foram emitidas, respectivamente, em 7/7/2011 e 22/8/2011, com indicação de que os produtos
foram entregues na mesma data. Dessa forma, esses documentos venceriam em 9/7/2011 e 24/8/2011, respectivamente.
Conforme se observa na Tabela 3, as cartas de correção para essas notas foram emitidas após mais de 700 dias da data dos
respectivos vencimentos. Desta forma, não devem ser consideradas válidas.
Tabela 3: Notas dos Convênios 007/2011 e 013/2011
Empresa (CNPJ)
Data de
Carta de
Tempo
Nota
Emissão
Validade
Correção
(dias) *
Grafor
Gráfica
1254
26/7/2013
Editora
(peça
25/5/2011
N/A
(peça 57,
793
(03.906.023/000157, p. 26)
p. 75)
58)
Cidade Graf. E
529
26/7/2013
Editora
(peça
7/7/2011
9/7/2011
(peça 57,
748
(26.453.126/000157, p. 28)
p. 71)
05)
Cidade Graf. E
571
26/7/2013
22/8/2011
24/8/2011
702
Editora
(peça
(peça 57,
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(26.453.126/0001-

57, p. 36)

p. 73)

05)
VG Com. de Conf. e
Public
(04.417.165/000116)
Designs Com. Visual
(02.802.124/000116)
Designs Com. Visual
(02.802.124/000116)
Datason
(09.504.524/000194)
Datason
(09.504.524/000194)
Datason
(09.504.524/000194)
Datason
(09.504.524/000194)
Home DJ
(06.335.712/000148)
Home DJ
(06.335.712/000148)
Cinco Soluções
(11.459.013/000187)

074
(peça
53, p.71)
0666
(peça
53, p.72)
0665
(peça
53, p. 73)
0381
(peça
53, p. 78)
0382
(peça
53, p. 74)
0383
(peça
53, p. 75)
0384
(peça
53, p. 76)
138
(peça
53, p. 77)
139
(peça
53, p. 79)
1619
(peça
53, p. 80)

23/11/2011

N/A

N/A

N/A

10/11/2011

N/A

26/7/2013
(peça 55,

624

26/7/2013
(peça 55,

624

26/7/2013
(peça 55,

617

26/7/2013
(peça 55,

617

26/7/2013
(peça 55,

617

26/7/2013
(peça 55,

617

26/7/2013
(peça 55,

619

26/7/2013
(peça 55,

619

26/7/2013
(peça 55,

616

p. 54)
10/11/2011

N/A
p. 53)

17/11/2011

N/A
p. 49)

17/11/2011

N/A
p. 43)

17/11/2011

N/A
p. 45)

17/11/2011

N/A
p. 47)

15/11/2011

N/A
p. 58)

15/11/2011

N/A
p. 56)

18/11/2011

N/A
p. 51)

Publicações
2766
26/7/2013
Inovações
(peça
18/11/2011
N/A
(peça 55,
616
(10.459.013/000153, p. 81)
p. 66)
87)
Publicações
2812
26/7/2013
Inovações
(peça
30/11/2011
N/A
(peça 55,
604
(10.459.013/000153, p. 82)
p. 68)
87)
Holding Sette Blue
037
26/7/2013
(09.664.866/0001(peça
1/11/2011
N/A
(peça 55,
633
71)
53, p. 83)
p. 60)
Holding Sette Blue
043
26/7/2013
(09.664.866/0001(peça
14/11/2011
N/A
(peça 55,
620
71)
53, p. 84)
p. 64)
* Número de dias entre a data de emissão da carta de correção e a data de emissão do documento fiscal.
32. Causa espécie que todas as cartas de correção tenham sido emitidas na mesma data. Como se trata de um documento
fiscal, sua emissão é da competência do mesmo agente que emitiu o documento original. Essas notas foram emitidas por oito
empresas distintas. Portanto, seria improvável que todas essas empresas avaliassem e emitissem carta de correção na mesma
data.
33. Da mesma forma, verifica-se um longo prazo entre a emissão do documento original e da respectiva carta de
correção. No melhor caso, transcorreram 604 dias entre uma data e outra. Coincidentemente, todas as cartas de correção foram
emitidas 114 dias após 3/4/2013, data em que o Superintendente do Sebrae/DF determinou a reanálise das contas afetas aos
convênios em tela.
34. Ante ao exposto, as cartas de correção apresentadas não podem ser consideradas válidas, pois não há previsão legal
no caso daquelas que se referem a Notas Fiscais de serviços (NFs do convênio e 7 e 1254 do convenio 13) e pelo fato de que
foram emitidas em desacordo com os requisitos legais, no caso das Notas Fiscais de mercadorias, regidas pelo regulamento do
ICMS.

679
Tribunal de Contas da União
Secretaria das Sessões

35. Dessa forma, as cartas de correção não têm o condão de elidir as irregularidades apontadas em nenhum dos
documentos fiscais em questão. Ou seja, não é possível estabelecer nexo de causalidade entre as despesas apresentadas por
meio de documentos fiscais emitidos de forma genérica (Tabela 1 e Tabela 2), sem indicar com exatidão os serviços realizados.
Alegações de defesa e revelia (peças 22, 28, 41, 42)
36. Foram considerados responsáveis solidários e regulamente citados os Srs. José Sobrinho Barros, Jozé Tomás do
Nascimento, Jair José da Silveira Júnior e a Federação das Associações Comerciais e Industriais do Distrito Federal – FACIDF. Após regulamente citados (peças 9-16, 18, 23, 24, 28, 31, 35-43, 45-46) todos, com exceção da FACI/DF, apresentaram
alegações de defesa (peças 22, 28, 41-42).
37. Portanto, embora tenha sido regularmente citada, a Federação das Associações Comerciais e Industriais do Distrito
Federal (FACI-DF), não apresentou defesa. Operam-se, portanto, os efeitos da revelia, dando-se prosseguimento ao processo,
nos termos do art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992.
38. O efeito da revelia não se restringe ao prosseguimento dos atos processuais, como erroneamente se pode inferir do
teor do mencionado dispositivo legal, vez que esse seguimento constitui decorrência lógica na estipulação legal dos prazos para
que as partes produzam os atos de seu interesse. O próprio dispositivo legal citado vai mais além ao dizer que o seguimento dos
atos, uma vez configurada a revelia, se dará para todos os efeitos, inclusive para o julgamento pela irregularidade das contas,
como se pode facilmente deduzir.
39. Ao não apresentar sua defesa, o responsável deixou de produzir prova da regular aplicação dos recursos sob sua
responsabilidade, em afronta às normas que impõem aos gestores públicos a obrigação legal de, sempre que demandados pelos
órgãos de controle, apresentar os documentos que demonstrem a correta utilização das verbas públicas, a exemplo do contido
no art. 93 do Decreto-Lei 200/67: “Quem quer que utilize dinheiros públicos terá de justificar seu bom e regular emprego na
conformidade das leis, regulamentos e normas emanadas das autoridades administrativas competentes.”
40. Configurada sua revelia frente à citação deste Tribunal e inexistindo comprovação da boa e regular aplicação dos
recursos transferidos, não resta alternativa senão dar seguimento ao processo, proferindo julgamento sobre os elementos até
aqui presentes, que conduzem à irregularidade das contas.
41. Tendo em vista a similaridade do teor das alegações de defesa com as apresentadas por outros responsáveis, a
análise dar-se-á de forma conjunta e sistematizada, em atenção ao art. 161 do RI/TCU.
Alegações de defesa dos Senhores José Sobrinho Barros, Jozé Tomás do Nascimento, Jair José da Silveira Júnior (peças
22, 28, 41, 42, 53 a 58 respectivamente).
42. Em essência, os responsáveis alegaram o seguinte:
a) O Sebrae/DF e a FACI/DF são entidades de direito privado, não fazendo parte da Administração Pública (peça 22,
p. 2);
b) Não cabe a responsabilização solidária, vez que o Sr. José Sobrinho Barros não agiu com a intenção de lesar o
Erário (peça 22, p. 3, 4);
c) Não restam dúvidas de que os serviços foram prestados tanto no âmbito administrativo quanto judicial;
d) O Sebrae/DF seria o responsável pela fiscalização e aprovação de contas com a FACI/DF, devendo ser
responsabilizada a entidade paraestatal (peça 22, p. 4);
e) Estabelece o estatuto da FACI/DF que cabe à FACI/DF responder no polo passivo, excluindo-se o Sr. José Sobrinho
Barros (peça 22, p. 4);
f) Afasta-se da verdade material a conclusão que motivou a TCE em tela, pois os ajustes foram executados e a presente
contenda apega-se a aspectos meramente formais (peça 28, p. 3 e10);
g) Os gestores do Sebrae/DF não foram chamados a prestar esclarecimentos, embora o órgão tenha todas as
informações e qualificação técnica, tendo aprovado a prestação de contas dos Convênios 007 e 013 de 2011 (peça 28, p. 3);
h) O Sr. Jozé Tomas do Nascimento não tem conhecimento na área de economia, gestão pública, e, principalmente,
não tem qualificação técnica para executar convênios, tendo sido Diretor Financeiro da FACI/DF por questão associativa, não
tendo atuado na escolha ou no acompanhamento dos serviços prestados pelos fornecedores, vez que essas competências não
foram atribuídas pelo estatuto da FACI/DF ao Diretor Financeiro (peça 28, p. 4);
i) A reanálise das contas decorreu de ato de caráter nitidamente político (peça 28, p. 4; peça 42, p. 11);
j) Embora estivesse em risco de vulnerabilidade de governança, o Sebrae/DF incorreu em erro, quando firmou os
convênios em tela e sem condições de governabilidade continuou a supervisionar e orientar (peça 28, p. 7);
k) O Sebrae/DF deve ser incluído no rol de responsáveis, com base na Súmula 286/TCU;
l) Não cabe imputar responsabilidade solidária ao Sr. Jozé Tomas do Nascimento em decorrência das obrigações
contratuais do Sebrae/DF, em particular: redirecionar ações quando necessário; designar o empregado responsável para
cumprir e fazer cumprir as Cláusulas do Convênio e conservar sua autoridade normativa; e exercer controle e fiscalização
sobre a execução do projeto (peça 28, p.12);
m) Não é cabida a condenação a ressarcir valores com base na dúvida, vez que a análise contida no item 18 da
instrução da peça 5 teria concluído de modo evasivo (peça 28, p.12);
n) Houve preclusão administrativa, em função da aprovação anterior das contas e da não incidência dos verbos do art.
16 da Lei 8.443/1992;
o) Existência de vícios no processo administrativo e na tomada de contas especial no Sebrae/DF, tais como: ausência
de citação/notificação do responsável, impedimento de membros da comissão que subscreveram o Relatório do Tomador de
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Contas Especial nº 002/2014, não esgotamento da via administrativa e desrespeito aos princípios norteadores dos processos
administrativos, (peça 42, p. 1-10);
p) A responsabilidade por eventuais equívocos ou falhas seria da responsabilidade dos gestores do Sebrae/DF, em
função de falhas apontadas em relatório da CGU (plano de trabalho sem detalhamento suficiente) e competência da diretoria
executiva do Sebrae/DF para sua gestão administrativa, financeira e técnica (bem como pela aprovação de planos de trabalho)
(peça 42, p. 12-15, 26-29, 34, 42-46);
q) Haveria contradição entre o relatório da auditoria interna do Sebrae/DF, que teria concluído pela ausência de
prejuízo ao órgão causado pela FACI/DF, e o relatório de tomada de contas especial (peça 42, p. 21, 32);
r) A relação estabelecida entre a FACI/DF e o Sebrae/DF por meio do convênio é de direito privado, e que a primeira
teria cumprido integralmente suas obrigações (peça 42, p. 26);
s) A descrição dos produtos e serviços apresentada nas notas fiscais foram preenchidas exatamente em conformidade
com o que estava descrito no plano de trabalho, tendo sido essa a orientação dos gestores do Sebrae/DF (peça 42, p. 30, 36);
t) O cerne acusatório do Relatório de TCE nº 002/2014 (documentos fiscais emitidos de forma genérica), é vaga, eis
que sequer apresenta quais foram os documentos emitidos de forma genérica, impossibilitando a defesa atacar individualmente
os fatos (peça 42, p. 35);
u) O Sr. Jair José da Silveira Junior não agiu com dolo ou culpa em qualquer de suas modalidades (peça 42, p. 3839); e
v) Não restou comprovado nexo de causalidade entre a conduta do Sr. Jair José da Silveira Junior e algum resultado
ilícito (peça 42, p. 38-42).
43. Além das alegações, o Sr. Jozé Tomas do Nascimento solicita a esta Corte de Contas a notificação dos responsáveis
pela aprovação das contas em 2011 (peça 28, p. 6).
44. Por fim, também deve-se registrar que o Sr. Jair José Silveira Junior apresentou, em sua defesa, informações (peça
42, p. 46-52) acerca de possível descumprimento do Acórdão 2.327/2014 TCU-1ª Câmara, vez que a comissão criada para
apurar a responsabilidade dos itens mencionados no referido Acórdão não teria legitimidade para apurar atos da diretoria
executiva do Sebrae/DF, vez que era subordinada a ele.
Análise
45. Não cabe a esta Corte produzir provas em favor de nenhum dos responsáveis. A comprovação da boa e regular
aplicação dos recursos repassados mediante convênio compete exclusivamente ao gestor dos recursos, conforme o art. 70,
parágrafo único, da Constituição Federal, e o art. 93 do Decreto-Lei 200/1967 c/c o art. 66 do Decreto 93.872/1986. Nesse
sentido, houve manifestação do Supremo Tribunal Federal no Mandado de Segurança MS 20.335/DF, de 12/10/1982 da
Relatoria do Ministro Moreira Alves; e do TCU em diversas oportunidades (Acórdãos 4.869/2010-TCU-1ª Câmara, Relator
Marcos Bemquerer; 2.665/2009-TCU-Plenário, Relator José Múcio Monteiro; 5.798/2009-TCU-1ª Câmara, Relator Marcos
Bemquerer; 5.858/2009-TCU-2ª Câmara, Relator Benjamim Zymler; 903/2007-TCU-1ª Câmara, Relator Augusto Nardes; e
1.656/2006-TCU-Plenário, Relator Valmir Campelo).
46. Passamos à análise dos pontos apontados pela defesa e sintetizados no item 42 da presente instrução.
Natureza Jurídica do Sebrae/DF de direito privado (item 42, a e 4)
47. O entendimento pacífico nesta Corte de Contas é que, embora não façam parte da Administração Pública (DecretoLei 200/1967, art. 4º), as entidades paraestatais administram recursos de natureza pública, estando, portanto, sujeitas à
jurisdição desta Corte de Contas, por força do inciso V do art. 5º da Lei 8.443/1992 (Acórdãos TCU 2.125/2017-Plenário,
Relator Benjamim Zymler; 699/2016-Plenário, Relator Weder de Oliveira; 975/2010-Plenário, Relator André de Carvalho;
2469/2008-1ª Câmara, Relator Marcos Vinícios Vilaça; 3.044/2009-Plenário, Relator Augusto Sherman; 2.105/2009- 1ª
Câmara, Relator Augusto Nardes; e 1.093/2010- 1ª Câmara, Relator José Jorge).
48. Além disso, a obrigação de prestar contas decorre do inciso II da cláusula segunda dos convênios em tela (peça 53,
p. 46; peça 56, p.84) e o caput do art. 93 do Decreto-Lei 200/1967.
49. Assim, ante ao exposto, as alegações de defesa com relação a esses itens não devem prosperar.
Impossibilidade de responsabilização solidária (item 42, b)
50. A argumentação do Sr. José Sobrinho Barros no sentido de que não teria agido com a intenção de lesar ao Erário,
não possui o condão de elidir a sua responsabilização solidária. Senão vejamos.
51. No que tange à responsabilização solidária do Sr. José Sobrinho Barros, em síntese, sua responsabilidade com
relação aos aspectos afetos ao Convênio 007/2011 decorre de ele ter sido o signatário desse ajuste e por ser o Presidente da
FACI/DF à época dos fatos, tendo portando competência Estatutária para gerir recursos da FACI/DF. Com relação ao
Convênio 013/2011, sua responsabilização decorre de exercer a presidência da FACI/DF à época de vigência do ajuste. Os
itens 17 a 25 da presente instrução detalham os motivos que levam à responsabilização do Sr. José Sobrinho Barros.
52. Ante ao exposto, as alegações de defesa com relação a esse item não devem prosperar.
Alegação de que os serviços foram prestados (item 42, c)
53. As irregularidades que deram causa ao presente processo decorrem exclusivamente do aspecto financeiro da
prestação de contas. Em suma, não é possível comprovar o nexo de causalidade de notas apresentadas e o plano de trabalho
aprovado. Conforme demonstrado nos itens 26 a 35, as cartas de correção não podem ser aceitas por esta Corte de Contas, não
tendo o condão de demonstrar o nexo de causalidade entre o gasto e o aprovado pelo órgão concedente.
54. Assim, ante ao exposto, as alegações de defesa com relação a esse item não devem prosperar.
Responsabilização do Sebrae/DF (item 42, d)
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55. Com relação ao argumento de que as ações do convenente teriam sido orientadas pelo Sebrae/DF e que por esta
razão caberia responsabilizá-lo, cabe ressaltar que se trata de um convênio em que as condições de prestação foram firmadas
em comum acordo em um Termo de Convênio. Cada uma das partes deveria cumprir suas obrigações ali expostas. Nesta
ocasião, o Sebrae/DF alega que a convenente não cumpriu determinadas exigências e, portanto, não comprovou a regular
execução do convênio.
56. As irregularidades apontadas no processo em tela decorrem da impossibilidade de considerar válidas, conforme
análise dos itens 26 a 35, as cartas de correção apresentadas pelo convenente para comprovar gastos realizados utilizando
recursos transferidos pelo Sebrae/DF mediante Convênio e possibilitar aferir o nexo causal entre os gastos financeiros descritos
nesses documentos e o que foi aprovado no plano de trabalho.
57. A prestação de contas em nível de detalhe suficiente para comprovar a aplicação dos recursos transferidos mediante
convênio cabe ao convenente, por força da alínea i) do inciso II da cláusula segunda dos convênios em tela (peça 53, p. 46;
peça 1, p. 137), bem como pelo disposto no art. 93 do Decreto-Lei 200/1967, que esclarece ser obrigação de quem utilize
dinheiro público justificar o seu bom e regular emprego, de acordo com regulamentos e normas.
58. Além disso, não foram identificados nos autos elementos que indiquem que o convenente foi induzido a erro, ou que
haja culpa ou erro grosseiro por parte de agente do Sebrae/DF.
59. Portanto, ante ao exposto, as alegações de defesa com relação a esse item não devem prosperar.
Impossibilidade de responsabilização pessoal ante o que estabelece o estatuto da FACI/DF (item 42, e)
60. A obrigação de prestar contas, bem como a responsabilidade pessoal, foi analisada nos itens 17 a 25 da presente
instrução. Tal responsabilidade decorre do inciso II do art. 71 da Constituição Federal c/c com o art. 93 do Decreto-Lei
200/1967, bem como do inciso I do art. 1º da Lei 8.443/1992 c/c com o inciso do art. 5º da mesma norma.
61. Disposição em contrário no estatuto ou outra norma interna da FACI/DF não tem o condão de afastar a
responsabilização, vez que decorre de lei, de nenhum daqueles arrolados como responsáveis. Portanto, as alegações de defesa
com relação a esse item não devem prosperar.
Alegação de que a presente contenda se apega a aspectos formais, afastando-se da verdade material (item 42, f)
62. O processo de análise das contas envolve duas fases: análise da execução física e a análise da execução financeira
(legalidade dos atos praticados). Para a aprovação das contas, tanto a análise física como a financeira devem ser aprovadas.
A aprovação de uma não é capaz de vincular a aprovação da outra, são análises independentes, realizadas com objetivos e
critérios diferentes.
63. A análise da execução física consiste, em suma, na verificação do cumprimento das etapas e metas previstas no
plano de trabalho e no cronograma de execução física. Avalia-se, ainda, se os resultados alcançados estão correlacionados ao
previsto, com base no qual o ajuste veio a ser realizado.
64. Por sua vez, a análise da legalidade ou financeira consiste na comparação entre a conduta daqueles que geriram
recursos repassados pela União e aquela prevista no ordenamento jurídico aplicável.
65. No caso em tela, embora tenha havido a aprovação da análise da execução física, não cabe aprovar a execução
financeira. Conforme análise dos itens 26 a 35, o convenente não apresentou documentos fiscais hábeis a comprovar o nexo de
causalidade entro o que foi aprovado no plano de trabalho e os gastos de parte dos documentos ficais aprovados (Tabela 1 e
Tabela 2).
66. Portanto, ante o exposto, as alegações de defesa com relação a esse item não devem prosperar.
Não chamamento dos gestores do Sebrae/DF a prestar esclarecimento (item 42, g)
67. Cabe informar que os gestores do Sebrae/DF não foram chamados ao processo por não constarem do rol de
responsáveis, em função de as falhas que deram causa ao débito apontado no processo em tela ter origem nas notas fiscais
apresentadas pelos responsáveis, conforme análise dos itens 26 a 35. Além disso, conforme análise dos itens 55 a 59, cabe ao
convenente prestar contas dos recursos transferidos.
68. Ante o exposto, as alegações de defesa com relação a esse item não devem prosperar.
Falta de conhecimentos na área de economia, gestão pública e outros (item 42, h)
69. Alegou o Sr. Jozé Tomas do Nascimento, em sua defesa, que não tem conhecimento na área de economia, gestão
pública, e, principalmente, não tem qualificação técnica para executar convênios, tendo sido Diretor Financeiro da FACI/DF
por questão associativa, não tendo atuado na escolha ou no acompanhamento dos serviços prestados pelos fornecedores, vez
que essas competências não foram atribuídas pelo estatuto da FACI/DF ao Diretor Financeiro (peça 28, p. 4).
70. Também alegou que o Sebrae/DF teria competências capazes de afastar a responsabilização do agente, tais como:
redirecionar ações quando necessário; designar o empregado responsável para cumprir e fazer cumprir as Cláusulas do
Convênio e conservar sua autoridade normativa; e exercer controle e fiscalização sobre a execução do projeto.
71. Em que pese o alegado pelo responsável, seus argumentos não devem prosperar. Conforme análise dos itens 17 a
25, o Diretor Financeiro tem competência estatutária explicita para praticar atos de gestão. Além disso, a responsabilização
do Sr. Jozé Tomas do Nascimento também decorre de ele ter sido o signatário, em nome da FACI/DF (peça 1, p.21), dos
convênios em tela, tendo, assim, responsabilidade civil na modalidade objetiva, que independe de dolo ou culpa (Acórdão
2.532/2012 TCU 2ª Câmara), pelo fiel comprimento das obrigações pactuadas pela convenente, em particular aquelas afetas à
prestação de contas.
72. Portanto, ante o exposto, as alegações de defesa com relação a esse item não devem prosperar.
Caráter político da reanálise das contas (item 42, i)
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73. O despacho que deu causa à abertura das contas, de 3/4/2013 (peça 2, p. 67-69), foi motivado por irregularidades
apontadas em relatório da CGU referente às contas anuais de 2011. Esse documento apontou falhas na confecção das notas
fiscais apresentadas pelo convenente para justificar gastos realizados com recursos dos convênios em tela.
74. Ademais, não constam dos autos nenhum elemento probatório do alegado caráter político da reanálise das contas
afetas aos convênios em tela.
75. Portanto, as alegações de defesa com relação a esse item não devem prosperar.
Celebração de convênios, embora o Sebrae/DF apresentasse risco de vulnerabilidade de governança (item 42, j)
76. Não está sob análise as circunstâncias da celebração do convênio pelo Sebrae/DF e sim a regularidade na prestação
de contas dos Convênios 007/2011 e 013/2011. Portanto, essa argumentação do defendente não é relevante para o julgamento
de mérito dos presentes autos e não deve prosperar.
Inclusão do Sebrae/DF no rol de responsáveis, com base na Súmula 286/TCU (item 42, k)
77. Não cabe a responsabilização do Sebrae/DF com base na Súmula 286/TCU. Esse enunciado trata da inclusão da
pessoa jurídica de direito privado destinatária de recursos federais. No caso em tela, o Sebrae/DF não é o destinatário, ao
contrário, é aquele de onde os recursos foram originados.
78. Portanto, as alegações de defesa com relação a esse item não devem prosperar.
Condenação de ressarcir valores com base na dúvida (item 42, m)
79. Diferente das alegações do defendente, o débito foi imputado pelos motivos já mencionados nos presentes autos.
Não há dúvida quanto à quantificação do débito, que decorre da impossibilidade de aferir o nexo de causalidade de documentos
fiscais apresentados pelos responsáveis e os itens aprovados no plano de trabalho, conforme análise dos itens 26 a 35 da
presente instrução.
Ocorrência de preclusão administrativa (item 42, n)
80. Alegou o defendente que teria havido preclusão administrativa, o que afastaria a possibilidade de reabertura das
contas após a aprovação inicial. Esse argumento não merece prosperar, em virtude do poder de autotutela, o qual a entidade
pode rever, de ofício, seus atos eivados de ilegalidade ou ainda nos casos em que entenda pelo não atendimento do interesse
público. Nesse caso a reabertura das contas foi embasada em relatório da CGU.
81. Além disso, o processo de reanálise foi concluído em prazo inferior a cinco anos. Portanto, nem o prazo quinquenal
previsto na Lei 9.784/1999 pode ser questionado. O despacho determinando a reabertura das contas data de 3/4/2013 (peça 2,
p. 67-69). Por sua vez, a Nota Técnica 007/2013, que concluiu pela existência de problemas nas notas fiscais apresentadas pelo
convenente, data de 27/6/2013. Por sua vez, foram apresentadas contra-notificações, datadas de 25/8/2014 (peça 2, p. 255284).
82. Ante o exposto, não cabe arguir preclusão administrativa, cabendo, portanto, rejeitar as alegações de defesa
relativas a esse item.
Vícios na fase interna da TCE por parte do Sebrae/DF (item 42, o)
83. Dos vícios no processo: argumentaram que não teria havido citação/notificação por parte do Sebrae/DF na fase
interna durante a Tomada de Contas Especial; que o Sebrae/DF não teria observado os comandos do art. 4° da IN TCU 71/2012
sobre a instalação, organização e encaminhamento do processo de tomada de contas especial a esta Corte de Contas; e
defenderam que teria havido afronta insanável, nos termos da Lei 9.784/1999, aos princípios norteadores dos processos
administrativos na fase interna da tomada especial, por parte do Sebrae/DF.
84. Em que pese a defesa alegar inúmeros vícios relativos à fase interna do processo, eventuais falhas processuais nessa
fase não seriam capazes de macular o processo de TCE instaurado no TCU. A garantia ao direito à ampla defesa e ao
contraditório se dá, nos termos do devido processo legal, na fase externa da Tomada de Contas Especial, que se inicia com a
autuação do processo junto a este Tribunal e finda com o julgamento.
85. Há diversos julgados neste Tribunal no sentido de considerar que a fase externa da TCE, instruída no TCU, garante
o contraditório e a ampla defesa, conforme ilustram os Acórdãos 6.941/2015-TCU 1ª Câmara/Relator: Ministro Benjamin
Zymler “a instauração do contraditório, para fins de condenação dos responsáveis por parte do TCU, dá-se na fase externa do
processo de contas especiais, por meio da regular citação”; Acórdão 2.437/2015-TCU Plenário/Relator: Ministro Aroldo
Cedraz “o direito à ampla defesa e ao contraditório se dá, nos termos do devido processo legal, na fase externa da TCE, que se
inicia com a autuação do processo junto ao TCU”; e Acórdão 874/2016-TCU 1ª Câmara/Relator: Ministro Benjamin Zymler
“a ocorrência de vícios na fase interna da tomada de contas especial não repercute na fase externa, realizada no âmbito do
TCU, quando o responsável poderá exercer seu amplo direito de defesa”, entre vários outros.
86. Como os responsáveis foram devidamente citados pelo TCU, tendo apresentado defesa inclusive, não podem alegar
cerceamento de defesa pela ausência de oportunidade de serem ouvidos na fase interna do processo de contas especial,
entendimento já manifestado pelo TCU por meio do Acórdão 3.872/2017-TCU 1ª Câmara/Relator: Ministro-Substituto Augusto
Sherman.
87. Portanto, ante o exposto, o argumento apresentado não deve prosperar.
Contradição entre o relatório da auditoria interna do Sebrae/DF e o relatório da tomada de contas especial (item 42, q)
88. Os relatórios do controle interno e do tomador de contas especial são opinativos, não vinculando a instrução e o
julgamento das contas na fase externa. De acordo com suas atribuições constitucionais, este Tribunal não está obrigado a seguir
eventual entendimento de outros órgãos da Administração Pública, podendo concluir sua análise de forma diferente, pois o
exame realizado pelo TCU é feito de forma autônoma e independente. São nesse sentido os Acórdãos 2.531/2009-TCU-2ª
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Câmara, Relator José Jorge; 2.105/2009-TCU-1ª Câmara, Relator Augusto Nardes; 2.331/2008-TCU-1ª Câmara, Relator
Augusto Nardes; 892/2008-TCU-2ª Câmara, Relator Ubiratan Aguiar; e 212/2002-TCU-2ª Câmara, Relator Valmir Campelo.
89. Portanto, ante o exposto, o argumento de defesa apresentado não deve prosperar.
Notas fiscais apresentadas com descrição em conformidade com o descrito no plano de trabalho (item 42, s)
90. As notas apresentadas não permitem aferir o nexo de causalidade entre os serviços ali descritos e o plano de trabalho
aprovado. Conforme análise dos itens 26 a 35, as cartas de correção apresentadas pelo convenente não podem ser aceitas por
esta corte de contas, vez que foram emitidas em situação não permitida pelos normativos que regulamentam o ISS e o ICMS no
Distrito Federal.
91. Além disso, não foram identificados nos autos elementos que indiquem que o Sebrae/DF teria induzido o convenente
a erro, não havendo lastro probatório entre o que a defesa alega e o que consta dos autos.
92. Assim, antes o exposto, o argumento apresentado de defesa não deve prosperar.
Cerne acusatório não teria indicado quais documentos fiscais foram emitidos de forma genérica (item 42, t)
93. Essa alegação não procede e não deve ser acolhida, vez que a instrução de citação trouxe, no item 6, tabela contendo
as notas fiscais que apresentariam defeitos (peça 5, p. 2-3). Portanto, não houve cerceamento de defesa, sendo viável aos
defendentes atacar, inclusive de forma individualizada, as falhas apontadas em cada documento.
94. Assim, antes o exposto, o argumento apresentado de defesa não deve prosperar.
Ausência de dolo ou culpa na atuação do Sr. Jair Jose da Silveira Junior (itens 42, u e v)
95. Alega a defesa que o Sr. Jair Jose da Silveira Junior não atuou com dolo ou culpa em nenhuma de suas modalidades,
não havendo, assim, nexo de causalidade entre sua atuação e o débito imputado em tela.
96. Em que pese o que alegou o responsável, conforme análise dos itens 17 a 27, cabe responsabilizar o Sr. Jair Jose da
Silveira Junior pelas impropriedades afetas ao Convênio 013/2011, vez que foi um de seus signatários.
97. Dessa forma, o argumento apresentado pela defesa não merece prosperar.
CONCLUSÃO
98. A presente Tomada de Contas Especial (TCE) trata dos Convênios 007 e 013/2011, firmados entre o FACI/DF e o
Sebrae/DF.
99. Conforme consta no exame técnico da presente instrução, bem como da análise realizada na peça 5 dos presentes
autos, restou configurado que os responsáveis devem ressarcir os cofres do Sebrae/DF pela importância de R$ 135.000,00,
referente ao Convênio 007/2011, e R$ 40.000,00, referente ao Convênio 013/2011, atualizados a partir de 5/4/2011 e 30/5/2011,
respectivamente. O débito decorre da impossibilidade de aferir o nexo de causalidade das despesas relativas às notas fiscais
apresentadas para justificar gastos realizados com recursos dos convênios em tela (Tabela 1 e Tabela 2), vez que apresentaram
notas fiscais com descrição genérica, que não possibilita vinculá-las a itens previstos no plano de trabalho aprovado, e que as
cartas de correção apresentadas não encontram amparo nos regulamentos do ISS e do ICMS do Distrito Federal.
100. Todos os responsáveis foram regularmente citados e apresentaram alegações de defesa, exceto a FACI/DF. Porém,
essas alegações não foram suficientes para elidir as irregularidades motivadoras da presente TCE.
101. No caso da FACI/DF, que não apresentou as alegações de defesa, operam-se os efeitos da revelia, dando-se
prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992.
102. Os responsáveis aos quais serão imputados os débitos são: José Sobrinho Barros (CPF 093.254.841-53), Jozé
Tomás do Nascimento (CPF 017.476.223-20), e FACI/DF, para o Convênio 007/2011, para o Convênio 007/2011; e, José
Sobrinho Barros (CPF 093.254.841-53), Jozé Tomás do Nascimento (CPF 017.476.223-20), Jair José da Silveira Júnior (CPF
258.189.701-59) e FACI/DF, para o Convênio 013/2011.
103. No tocante à aferição quanto à ocorrência de boa-fé na conduta dos responsáveis, conforme determina o § 2º do
art. 202 do Regimento Interno do TCU, não foram identificados nos autos elementos capazes de demonstrá-la.
104. Por oportuno, foi verificado se houve a prescrição da pretensão punitiva. De acordo com o entendimento exarado
no Acórdão 1.441/2016 TCU-Plenário, a pretensão prescreve de acordo com o prazo estabelecido no art. 205 do Código Civil
(10 anos), porém interrompendo-se o prazo na data do ato que autorizar a citação, audiência ou a oitiva do responsável. Nos
presentes autos verifica-se que os fatos imputados aos responsáveis ocorreram em 5/4/2011 e 30/5/2011, data em que os recursos
foram repassados ao convenente. O ato que autorizou a citação ocorreu em 16/6/2015 (peça 7). Portanto, conclui-se que,
considerando que a prescrição foi interrompida em 16/6/2015, não houve a prescrição da pretensão punitiva para nenhuma das
irregularidades apontadas.
105. Em que pesem os argumentos apresentados pelos responsáveis estarem relacionados aos convênios em tela, não
são capazes de elidir o débito imputado, vez que decorrem da impossibilidade de aferir o nexo de causalidade entre as despesas
apresentadas por meio de documentos fiscais emitidos de forma genérica (Tabela 1 e 2), sem indicar com exatidão os serviços
realizados, não permitindo comprovar a execução do objeto do convênio conforme plano de trabalho aprovado.
106. Assim, a proposta é pela declaração da revelia da FACI/DF, rejeição das alegações de defesa dos responsáveis
José Sobrinho Barros Jozé Tomás do Nascimento e Jair José da Silveira Júnior; e o julgamento pela irregularidade das contas
dos responsáveis, com a condenação em débito e aplicação de multa, com fundamento nos art. 93, do Decreto-Lei 200/1967 c/c
a alínea ‘c’ do inciso III do art. 16 da Lei 8.443/1992, com remessa de cópia dos elementos pertinentes ao Ministério Público
da União, atendendo, assim, ao disposto no art. 16, § 3º, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 6º, do Regimento Interno/TCU.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
107. Diante do exposto, submetemos os autos à consideração superior, propondo:
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a) declarar a revelia da Federação das Associações Comerciais e Industriais do Distrito Federal – FACI-DF (CNPJ
38.050.233/0001-71), nos termos do art. 12, § 3º, da Lei 8.443/92 c/c art. 202, § 8º, do Regimento Interno do TCU (RI/TCU);
b) julgar irregulares as contas dos Srs. José Sobrinho Barros, presidente da FACI-DF (CPF 093.254.841-53); Jose
Tomás do Nascimento, Diretor Financeiro da FACI-DF (CPF 017.476.223-20); Jair José da Silveira Júnior, Diretor Financeiro
Adjunto da FACI-DF (CPF 258.189.701-59) e da Federação das Associações Comerciais e Industriais do Distrito Federal –
FACI-DF (CNPJ 38.050.233/0001-71), 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;
c)condenar em débito os Srs. José Sobrinho Barros, presidente da FACI-DF (CPF 093.254.841-53), Jose Tomás do
Nascimento, Diretor Financeiro da FACI-DF (CPF 017.476.223-20) e da Federação das Associações Comerciais e Industriais
do Distrito Federal – FACI-DF (CNPJ 38.050.233/0001-71), em solidariedade, ao pagamento das quantia a seguir especificada,
com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III,
alínea “a”, do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Sebrae/DF, atualizadas monetariamente e acrescidas dos
juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em
vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos, em decorrência da não comprovação de gastos do Convênio
007/2011, face à descrição genérica dos serviços e produtos constantes das notas fiscais apresentadas e à impossibilidade de
acatar as cartas de correção apresentadas, com infração aos arts. 93 do Decreto-Lei 200, de 25 de fevereiro de 1967.
Valor Original (R$)
Data da Ocorrência
135.000,00
5/4/2011
Valores atualizados até 26/3/2018: R$236.700,04 (peça 61)
d) condenar em débito os Srs. José Sobrinho Barros, presidente da FACI-DF (CPF 093.254.841-53); Jose Tomás do
Nascimento, Diretor Financeiro da FACI-DF (CPF 017.476.223-20); Jair José da Silveira Júnior, Diretor Financeiro Adjunto
da FACI-DF (CPF 258.189.701-59) e da Federação das Associações Comerciais e Industriais do Distrito Federal – FACI-DF
(CNPJ 38.050.233/0001-71), em solidariedade, ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de
quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento
Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Sebrae/DF, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora,
calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendose, na oportunidade, os valores já ressarcidos, em decorrência da não comprovação de gastos do Convênio 013/2011, face à
descrição genérica dos serviços e produtos constantes das notas fiscais apresentadas e à impossibilidade de acatar as cartas de
correção apresentadas, com infração aos arts. 93 do Decreto-Lei 200, de 25 de fevereiro de 1967.
Valor Original (R$)
Data da Ocorrência
40.000,00
30/5/2011
Valores atualizados até 26/3/2018: R$ 68.995,01 (peça 62)
e) aplicar aos Srs. José Sobrinho Barros (CPF 093.254.841-53), Jose Tomás do Nascimento (CPF 017.476.223-20),
Jair José da Silveira Júnior (CPF 258.189.701-59), e à Federação das Associações Comerciais e Industriais do Distrito Federal
– FACI-DF (CNPJ 38.050.233/0001-71), individualmente, a multa prevista nos arts.19, caput, in fine, e 57 da Lei 8.443/1992
c/c o art. 267 do RI/TCU, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o
Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas
monetariamente desde a data do acórdão que vier a ser proferido até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o
vencimento, na forma da legislação em vigor;
f) 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;
g) autorizar, desde logo, o parcelamento das dívidas em até 36 prestações mensais e sucessivas, caso requerido,
corrigidas monetariamente com os correspondentes acréscimos legais, cientificando aos responsáveis que a falta de pagamento
de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art.
217, §§ 1º e 2º, do RI/TCU;
h) encaminhar cópia da deliberação que vier a ser proferida, bem como do relatório e do voto que a fundamentarem,
ao Procurador-Chefe da Procuradoria Geral da República no Distrito Federal, nos termos do § 3º do art. 16 da Lei 8.443/1992
c/c o § 7º do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; e
i) dar ciência da decisão que vier a ser proferida ao Ministério da Indústria, Comércio e Serviços e ao Sebrae/DF.”
VOTO
Trata-se de Tomada de Contas Especial (TCE), instaurada pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do
Distrito Federal (Sebrae/DF), em desfavor da Federação das Associações Comerciais e Industriais do Distrito Federal (FACIDF), de seu presidente, José Sobrinho Barros, seu Diretor Financeiro, Joze Tomás do Nascimento, e seu Diretor Financeiro
Adjunto, Jair José da Silveira Júnior, em razão de irregularidades na prestação de contas dos Convênios 7/2011 e 13/2011 (peça
1, p.117-129 e 133.147), nos valores respectivos de R$ 220.000,00 e R$ 200.000,00.
O Convênio 007/2011 teve como objeto a “parceria entre Sebrae/DF e FACI/DF no estabelecimento das micro e pequenas
empresas do setor de indústria, comércio e serviços do Distrito Federal vinculadas à FACI-DF e suas associadas, para promover
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competitividade e sustentabilidade, gerando desta forma a sinergia favorável, a interatividade, cooperação e fortalecimento das
micro e pequenas empresas dos segmentos acima”.
O Convênio 013/2011 teve como objeto a “parceria entre o Sebrae/DF e a FACI/DF no estabelecimento das micro e
pequenas empresas do setor de indústria, comércio e serviços do Distrito Federal vinculadas à FACI-DF e associações comerciais
do Distrito Federal, para promover a competitividade, sustentabilidade e disseminação da cultura do empreendedorismo por
intermédio da homenagem prestada a empresas e personalidades do meio empresarial que se destacaram ao longo do ano no
Distrito Federal, com a publicação do livro ‘A História quem Faz é Você - Prêmio Mérito Empreendedor 2011’, gerando desta
forma a sinergia favorável à interatividade, promoção comercial, cooperação e fortalecimento das micro e pequenas empresas
dos segmentos mencionados”.
A presente TCE foi motivada pela não comprovação dos valores gastos, referentes aos Convênios 007/2011, no valor de
R$ 135.000,00, e 013/2011, no valor de R$ 40.000,00, conforme Nota Técnica 007/2013, de 27/6/2013 (peça 2, p. 71-78), em
razão de documentos fiscais emitidos em de forma genérica pelas empresas contratadas pela FACI-DF, listados nas tabelas 1 e
2 do Relatório que acompanha este Voto12.
Tais documentos não indicam com exatidão a que se referem, impossibilitando aferir o nexo de causalidade entre os
recursos do convênio e serviços que teriam sido prestados, justificados por meio desses documentos fiscais.
Consta nos autos Ação de Cobrança impetrada pelo Sebrae/DF (Proc. 2013.01.1.171345-7), por meio de seu representante
legal, em desfavor da FACI-DF, bem como da sentença proferida tanto pela Décima Vara Cível de Brasília, como pelo Tribunal
de Justiça do Distrito Federal e Territórios (peça 2, p. 287-339), negando provimento ao pleito do Sebrae.
O Relatório de Auditoria do Controle Interno 338/2015, de 18/2/2015 (peça 3, p. 6-9) contém a manifestação prevista
pela IN TCU 71/2012, em razão da impugnação parcial de despesas dos Convênios 007/2011 e 013/2011, corroborando o
entendimento do Relatório do Tomador de Contas (peça 2, p. 409-423).
Esse também é o posicionamento do Certificado de Auditoria 338/2015 (peça 3, p. 12) e do Parecer do Dirigente do Órgão
de Controle Interno 338/2015 (peça 3, p. 13). O Pronunciamento Ministerial de 27/3/2015 atesta haver tomado conhecimento
das conclusões do relatório e do certificado mencionados supra (peça 3, p. 17).
Os responsáveis foram regularmente citados (peças 9 a 12 e 14). Com exceção da FACI-DF, todos apresentaram as
respectivas alegações defesa (peças 22, 28, 41, 42), em que apresentam argumentos semelhantes, razão pela qual os agrupo a
seguir, para fins de análise. Destaco, ainda, os argumentos que foram apresentados de forma individual:
a) o Sebrae/DF e a FACI/DF são entidades de direito privado, não fazem parte da Administração Pública (peça 22, p. 2);
b) não cabe a responsabilização solidária, uma vez que José Sobrinho Barros não agiu com a intenção de lesar o Erário
(peça 22, p. 3, 4);
c) não restam dúvidas, tanto no âmbito administrativo quanto no judicial, de que os serviços foram prestados;
d) o Sebrae/DF é o responsável pela fiscalização e aprovação de contas com a FACI/DF. Deve ser responsabilizada a
entidade paraestatal (peça 22, p. 4);
e) o estatuto da FACI/DF estabelece que cabe a esta responder no polo passivo. Assim, José Sobrinho Barros deve ser
excluído do rol de responsáveis (peça 22, p. 4);
f) a conclusão que motivou a presente TCE afasta-se da verdade material, pois considera apenas aspectos formais,
enquanto os ajustes foram efetivamente executados (peça 28, p. 3 e10);
g) os gestores do Sebrae/DF não foram chamados a prestar esclarecimentos, embora o órgão tenha todas as informações
e qualificação técnica, tendo aprovado a prestação de contas dos Convênios 007 e 013 de 2011 (peça 28, p. 3);
h) Joze Tomas do Nascimento não tem conhecimento na área de economia, gestão pública, e, principalmente, não tem
qualificação técnica para executar convênios. Foi Diretor Financeiro da FACI/DF por questão associativa, não atuou na escolha
ou no acompanhamento dos serviços prestados pelos fornecedores, pois essas competências não foram atribuídas pelo estatuto
da FACI/DF ao Diretor Financeiro (peça 28, p. 4);
i) a reanálise das contas decorreu de ato de caráter nitidamente político (peça 28, p. 4; peça 42, p. 11);
j) embora estivesse em risco de vulnerabilidade de governança, o Sebrae/DF incorreu em erro, quando firmou os
convênios em tela e sem condições de governabilidade continuou a supervisionar e orientar (peça 28, p. 7);
k) o Sebrae/DF deve ser incluído no rol de responsáveis, com base na Súmula 286/TCU;
l) não cabe imputar responsabilidade solidária a Joze Tomas do Nascimento em decorrência das obrigações contratuais
do Sebrae/DF, em particular: redirecionar ações quando necessário; designar o empregado responsável para cumprir e fazer
cumprir as Cláusulas do Convênio e conservar sua autoridade normativa; e exercer controle e fiscalização sobre a execução do
projeto (peça 28, p.12);
m) não é cabida a condenação a ressarcir valores com base na dúvida, vez que a análise contida no item 18 da instrução
da peça 5 concluiu de modo evasivo (peça 28, p.12);

12 Exemplos de descrições genéricas nas notas fiscais: “Coordenação e Assessoria para o Evento de
Promoção Comercial da FACI-DF”; Serviço de sonorização, iluminação e projeção referente ao evento
“gestão empresarial”; “Locação de equipamentos audiovisuais para evento gestão empresarial FACI-DF”;
“Serviços arte final ref. Evento Gestão Empresarial”; “Locação de imobiliário (sofá, mesa, cadeiras) conf.
Orçamento para o evento Gestão Empresarial”; “Impressão de catálogos”; “Revista Catálogo Comercial”.
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n) houve preclusão administrativa, em função da aprovação anterior das contas e da não incidência do art. 16 da Lei
8.443/1992;
o) há vícios no processo administrativo e na tomada de contas especial no Sebrae/DF, tais como: ausência de
citação/notificação do responsável, impedimento de membros da comissão que subscreveram o Relatório do Tomador de Contas
Especial nº 002/2014, não esgotamento da via administrativa e desrespeito aos princípios norteadores dos processos
administrativos, (peça 42, p. 1-10);
p) a responsabilidade por eventuais equívocos ou falhas foi dos gestores do Sebrae/DF, em função de falhas apontadas
em relatório da CGU (plano de trabalho sem detalhamento suficiente) e competência da diretoria executiva do Sebrae/DF para
sua gestão administrativa, financeira e técnica (bem como pela aprovação de planos de trabalho) (peça 42, p. 12-15, 26-29, 34,
42-46);
q) há contradição entre o relatório da auditoria interna do Sebrae/DF, que concluiu pela ausência de prejuízo ao órgão
causado pela FACI/DF, e o relatório de tomada de contas especial (peça 42, p. 21, 32);
r) a relação estabelecida entre a FACI/DF e o Sebrae/DF por meio do convênio é de direito privado, e a primeira cumpriu
integralmente suas obrigações (peça 42, p. 26);
s) a descrição dos produtos e serviços apresentada nas notas fiscais foram preenchidas exatamente em conformidade com
o que estava descrito no plano de trabalho, tendo sido essa a orientação dos gestores do Sebrae/DF (peça 42, p. 30, 36);
t) o cerne acusatório do Relatório de TCE nº 002/2014 (documentos fiscais emitidos de forma genérica), é vaga, eis que
sequer apresenta quais foram os documentos emitidos de forma genérica, impossibilitando a defesa atacar individualmente os
fatos (peça 42, p. 35);
u) Jair José da Silveira Júnior não agiu com dolo ou culpa em nenhuma de suas modalidades (peça 42, p. 38-39); e
v) não restou comprovado nexo de causalidade entre a conduta de Jair José da Silveira Junior e de resultados ilícitos
(peça 42, p. 38-42).
A unidade técnica, com anuência do Ministério Público junto ao TCU, propõe seja declarada a revelia da convenente e
rejeitadas as alegações de defesa apresentadas, com consequente julgamento pela irregularidade das contas de todos os
responsáveis, condenação solidária em débito e aplicação da multa prevista no art. 57 da Lei 9443/1992.
Feito breve resumo dos fatos, passo a decidir.
A Federação das Associações Comerciais e Industriais do Distrito Federal (FACI-DF) deve ser considerada revel, para
todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992, ante a não apresentação de defesa no prazo regimental.
Nos processos do TCU, a revelia não leva à presunção de que seriam verdadeiras todas as imputações levantadas contra
os responsáveis. Dessa forma, a avaliação da responsabilidade do agente não pode prescindir da prova existente no processo ou
para ele carreada.
Ao não apresentar a defesa, a entidade responsável deixou de produzir prova da regularidade das despesas realizadas no
âmbito do convênio, em afronta às normas que impõem a obrigação legal de, sempre que demandados pelos órgãos de controle,
apresentarem os documentos que demonstrem a correta utilização das verbas públicas, a exemplo do contido no art. 93 do
Decreto-Lei 200/67: “quem quer que utilize dinheiros públicos terá de justificar seu bom e regular emprego na conformidade
das leis, regulamentos e normas emanadas das autoridades administrativas competentes.”
Segundo a jurisprudência consolidada do TCU, no caso de pessoa jurídica de direito privado, cabe a imputação de
responsabilidade solidária dos dirigentes com a entidade que administravam, nos termos do Enunciado 286 da Súmula de
Jurisprudência deste Tribunal.
O art. 33, inciso I, do Estatuto da FACI/DF atribui ao presidente da entidade a competência para “administrar os negócios
da Federação” (peça 53, p. 21). O art. 41, inciso III, atribui ao Diretor Financeiro “autorizar o pagamento de despesas e assinar,
com o Presidente da FACI/DF ou seu representante legal, os cheques, títulos, atos e contratos que representem obrigações da
Federação” (peça 53, p. 23). Já o art. 42, inciso I, atribui ao Diretor Financeiro Adjunto “substituir o Diretor Financeiro em suas
faltas e impedimentos” (peça 53, p.23).
O Convênio 007/2011 foi assinado por José Sobrinho Barros e Joze Tomás do Nascimento, respectivamente Presidente e
Diretor Financeiro da FACI/DF (peça 53, p.50). O Convênio 013/2011 foi assinado por Joze Tomás do Nascimento e Jair José
da Silveira Júnior respectivamente Presidente e Diretor Financeiro Adjunto da FACI/DF (peça 57, p. 4).
O entendimento pacífico nesta Corte de Contas é que, embora não façam parte da Administração Pública (Decreto-Lei
200/1967, art. 4º), as entidades paraestatais administram recursos de natureza pública, estando, portanto, sujeitas à jurisdição
desta Corte de Contas, por força do inciso V do art. 5º da Lei 8.443/1992. Além disso, a obrigação de prestar contas decorre do
inciso II da cláusula segunda dos convênios em análise (peça 53, p. 46; peça 56, p.84) e o caput do art. 93 do Decreto-Lei
200/1967.
Após reabertas as prestações de contas, a fim de superar as descrições genéricas das notas afetas aos Convênios 007/2011
e 013/2011, constam nos autos cartas de correção das notas fiscais, como registrado na tabela 3 do Relatório que acompanha este
Voto. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que a carta de correção de Nota Fiscal só pode ser aceita caso haja previsão
legal (Acordão 2.637/2011 TCU Plenário, de relatoria do E. Ministro-Substituto André de Carvalho).
Foram emitidas notas fiscais de (i) prestação de serviços e (ii) venda de mercadorias. No primeiro caso são regulamentadas
pelo Decreto 25.508/2005 – DF, regulamento do ISS; e no segundo pelo Decreto 18.955/1997 – DF, regulamento do ICMS.
No regulamento do ISS não está previsto o instituto da carta de correção. O procedimento correto seria o cancelamento
das notas fiscais originais e emissão de outros documentos fiscais em sua substituição.
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No regulamento do ICMS (Decreto 18.955/1997-DF) está prevista a utilização de cartas de correção para corrigir erros
ocorridos na emissão de documento fiscal, caso preenchidos os requisitos previstos em seu art. 153, § 3º e caso a correção seja
feita dentro do período de validade das respectivas notas, que é de dois dias contado a partir da data de saída ou, na falta desta,
da data da emissão da respectiva nota fiscal (art. 81 c/c art. 153, § 1º, XII daquele Decreto).
Entretanto, todas as cartas de correção para as notas foram emitidas em prazo superior a 604 dias da data dos respectivos
vencimentos. Desta forma, não devem ser consideradas válidas. Ainda que o procedimento de emissão de cartas de correção
tivesse sido realizado sob orientação do Sebrae, como alega a defesa, isso não seria suficiente para elidir a responsabilidade da
convenente e de seus gestores.
A alegação de que José Sobrinho Barros no sentido não teria agido com a intenção de lesar ao Erário não possui o condão
de elidir a sua responsabilização solidária. A responsabilidade dos jurisdicionados perante o TCU é de natureza subjetiva,
caracterizada mediante a presença de simples culpa stricto sensu, sendo desnecessária a caracterização de conduta dolosa ou máfé do gestor para que este seja responsabilizado.
Desse modo, é suficiente a quantificação do dano, a identificação da conduta do responsável que caracterize sua culpa,
seja por imprudência, imperícia ou negligência, e a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta culposa (stricto sensu)
e a irregularidade que ocasionou o dano ao Erário.
Nesse sentido, a apresentação de prestação de contas com documentos fiscais emitidos de forma genérica impossibilita a
aferição do nexo de causalidade entre os recursos do convênio e serviços que teriam sido prestados. Em que pese ser o Diretor
Financeiro, Joze Tomás do Nascimento, o responsável por tal prestação de contas, na qualidade de signatário do convênio o
presidente da FACI/DF assumiu a responsabilidade pela correta aplicação dos recursos transferidos.
Mesmo delegando atribuições ao Diretor Financeiro para realização de pagamentos, acompanhamento físico do ajuste ou
prestação de contas, responde solidariamente pelos atos praticados pelos delegados escolhidos (culpa in eligendo e in vigilando).
O uso de notas fiscais incapazes de demonstrar o nexo de causalidade entre os recursos recebidos e as despesas realizadas
enseja, pela gravidade que alberga, punição ao responsável pelo ato faltoso e necessidade de ressarcimento ao Erário. Assim,
não socorre os responsáveis a alegação de que os serviços foram prestados e que irregularidades que deram causa ao presente
processo decorrem exclusivamente do aspecto financeiro da prestação de contas.
Entretanto, no caso de Jair José da Silveira Júnior, os argumentos de que não atuou com dolo ou culpa e de inexistência
de nexo de causalidade entre sua atuação e o débito imputado devem ser acolhidos. Em que pese desenvolver argumentação
improcedente em suas alegações de defesa, de que a responsabilidade sobre o débito deveria ser do Sebrae, em decorrência de
orientações equivocadas à convenente, a motivação para sua inclusão nesta TCE está equivocada.
Sua responsabilização se deu em decorrência de ser signatário do Convênio 013/2011 e autorizador dos reembolsos dos
convênios 007 e 013/2011, conforme Estatuto da FACI-1 DF, arts. 41, VII e 42, I. Vale ressaltar que os dispositivos utilizados
atribuem as competências do Diretor Financeiro ao se adjunto apenas em caso de impedimento ou ausência daquele titular.
No entanto, Jair José da Silveira Júnior não é signatário das prestações de contas, nem há demonstração nos autos de que
tenha autorizado desembolsos ou pagamentos na ausência do Diretor Financeiro. As assinaturas em diversos documentos são do
titular e gestor dos convênios, Joze Tomás do Nascimento. Assim, não há nos autos elementos suficientes para caracterizar sua
responsabilidade subjetiva. Por este motivo, excluo Jair José da Silveira Júnior do rol de responsáveis desta TCE.
Descabidas as alegações de que a presente TCE se apega a aspectos formais, afastando-se da verdade material. Para a
aprovação das contas, tanto a análise física como a financeira devem ser aprovadas. A aprovação de uma não é capaz de vincular
a aprovação da outra, são análises independentes, realizadas com objetivos e critérios diferentes.
A execução financeira não foi aprovada pois, como já visto, foram apresentados documentos fiscais com irregularidades
que impedem comprovar o nexo de causalidade entro o que foi aprovado no plano de trabalho e os gastos que supostamente
atestariam. Contrariamente ao argumentado pelos responsáveis, não há dúvida quanto à quantificação do débito.
Não deve prosperar o argumento de contradição entre o relatório da auditoria interna do Sebrae/DF e o relatório da tomada
de contas especial. A jurisprudência do TCU é pacífica no sentido de que tais relatórios são opinativos, não vinculam a instrução
e o julgamento das contas na fase externa.
O fato de haver decisão judicial negando provimento ao pleito de ressarcimento do Sebrae não vincula a atuação do TCU.
Deve-se ter em vista que o princípio da independência das instâncias possibilita que o TCU manifeste entendimento diverso
daquele declarado por instâncias do Poder Judiciário. Ademais, a negativa nas sentenças se deu justamente em decorrência do
entendimento de que:
“(...) a presente demanda não pode anteceder a propositura da regular ação de prestação de contas, onde a autora
postulará que a ré forneça, na forma contábil, os documentos necessários para análise, sendo certo que a apuração de eventual
saldo em favor da autora será apurado já na segunda fase da ação de prestação de contas”.
De acordo com suas atribuições constitucionais, este Tribunal não está obrigado a seguir eventual entendimento de outros
órgãos da Administração Pública, podendo concluir sua análise de forma diferente, pois o exame realizado pelo TCU é feito de
forma autônoma e independente. A jurisprudência do TCU é pacífica no que toca à gravidade das irregularidades identificadas.
Não podem ser aceitos os argumentos relativos à falta de conhecimentos e qualificação técnica para executar convênios,
por parte de Joze Tomas do Nascimento. Como Diretor Financeiro, tinha competência estatutária explicita para praticar atos de
gestão.
Não há que falar em “caráter político da reanálise das contas”, uma vez que o despacho que deu causa à abertura das
contas, de 3/4/2013 (peça 2, p. 67-69), foi motivado por irregularidades apontadas em relatório da CGU, referente às contas
anuais de 2011.
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Não estão sob análise as circunstâncias da celebração do convênio pelo Sebrae/DF e sim a regularidade na prestação de
contas dos Convênios 007/2011 e 013/2011. Portanto, a argumentação relativa a eventuais riscos de governança do Sebrae não
é relevante para o julgamento de mérito dos presentes autos e não deve prosperar.
Não devem prosperar os argumentos de que as ações da convenente foram orientadas pelo Sebrae e que, portanto, este
deveria ser responsabilizado. De fato, o Relatório da CGU que motivou a determinação do Acórdão 2.327/2014-TCU-1ª Câmara,
de relatoria do E. Ministro José Múcio Monteiro, para que o Sebrae reanalisasse as prestações de contas dos Convênios 007/2011,
009/2011 e 013/2011, e, caso não comprovada a regular aplicação dos recursos, instaurasse TCE, aponta “(...) a existência de
planos de trabalho elaborados sem detalhamento que possibilite vincular o Objeto e os objetivos de convênios com as ações
propostas”.
Entretanto, não há nos autos elementos que indiquem que o convenente foi induzido a erro, ou que haja culpa ou erro
grosseiro por parte de agente do Sebrae/DF. Em primeiro lugar, nos termos dos convênios em análise (cláusula 2ª, II, i), cabia à
FACI-DF apresentar a prestação de contas comprovando a boa e regular aplicação dos recursos recebidos. Em segundo lugar,
não há como afastar a obrigação do convenente de conhecer as normas que regem a prestação de contas.
No presente processo não se está a apurar a conduta do Sebrae. A existência de registro sobre orientações equivocadas e
sobre outras fragilidades institucionais do Sebrae, bem como a necessidade de responsabilização decorrente destes fatos foi
tratada em outro processo do TCU, como reconhece a defesa dos responsáveis. Assim, também não devem prosperar as alegações
de que os gestores do Sebrae deveriam prestar esclarecimentos.
Descabidas as alegações de que teria havido preclusão administrativa, o que afastaria a possibilidade de reabertura das
contas após a aprovação inicial. Em virtude do poder de autotutela, o Sebrae pode rever, de ofício, seus atos eivados de ilegalidade
ou ainda nos casos em que entenda pelo não atendimento do interesse público.
Nesse caso a reabertura das contas foi embasada em relatório da CGU. Além disso, o processo de reanálise foi concluído
em prazo inferior a cinco anos. Portanto, nem o prazo quinquenal previsto na Lei 9.784/1999 pode ser questionado.
Em que pese a defesa alegar inúmeros vícios relativos à fase interna do processo, eventuais falhas processuais nessa fase
não seriam capazes de macular o processo de TCE instaurado no TCU. A garantia ao direito à ampla defesa e ao contraditório
se dá, nos termos do devido processo legal, na fase externa da tomada de contas especial, que se inicia com a autuação do
processo junto a este Tribunal e termina com o julgamento.
Também não pode ser aceita a alegação de que não foram indicados quais os documentos foram emitidos de forma
genérica. A instrução de citação trouxe, em seu item 6, tabela contendo as notas fiscais que apresentariam defeitos (peça 5, p. 23). Os responsáveis foram devidamente citados pelo TCU. Apenas a FACI-DF não apresentou defesa.
Diante desses elementos, anuindo aos pareceres anteriores, julgo irregulares as contas da Federação das Associações
Comerciais e Industriais do Distrito Federal (FACI-DF), José Sobrinho Barros e Joze Tomás do Nascimento, para condená-los
a ressarcir solidariamente o débito que equivale, em valores atualizados a R$ 278.987,40. Aplico-lhes, ainda, a multa prevista
no art. 57 da Lei 8443/1992.
Feitas essas considerações, voto por que o Tribunal acolha a minuta de acórdão que ora submeto à deliberação do
colegiado.
ACÓRDÃO Nº 502/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 005.911/2015-0.
2. Grupo I – Classe de Assunto: II – Tomada de Contas Especial
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Responsáveis: Federação das Associações Comerciais e Industriais do DF (38.050.233/0001-71); Jair José da Silveira
Júnior (258.189.701-59); Jose Sobrinho Barros (093.254.841-53); Joze Tomas do Nascimento (017.476.223-20).
4. Órgão/Entidade: Serviço de Apoio Às Micro e Pequenas Empresas do Distrito Federal.
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen).
8. Representação legal: Luiz Carlos de Souza (20.632/OAB-DF), Francisco Bezerra Marrocos (2469/OAB-DF),
Alexandre Garcia da Costa Jose Jorge (14.428/OAB-DF), Vanessa Maria Borges (21484/OAB-DF) e outros.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Serviço de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas do Distrito Federal (Sebrae/DF), em desfavor da Federação das Associações Comerciais e Industriais do
Distrito Federal (FACI-DF), de José Sobrinho Barros, Joze Tomás do Nascimento e Jair José da Silveira Júnior, em razão de
irregularidades na prestação de contas dos Convênios 7/2011 e 13/2011,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões
expostas pelo relator, em:
9.1. excluir Jair José da Silveira Júnior da presente tomada de contas especial;
9.2. considerar revel a Federação das Associações Comerciais e Industriais do Distrito Federal, para todos os efeitos, com
fundamento no art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo;
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9.3. rejeitar as alegações de defesa de José Sobrinho Barros e de Joze Tomás do Nascimento;
9.4. julgar irregulares as contas da Federação das Associações Comerciais e Industriais do Distrito Federal, de José
Sobrinho Barros e de Joze Tomás do Nascimento, com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, III, “c, 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992,
e condená-los, em regime de solidariedade, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze
dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno do
TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a
partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor:
9.4.1. Convênio 007/2001:
Valor Original (R$)
Data da Ocorrência
135.000,00
5/4/2011
9.4.2. Convênio 013/2001:
Valor Original (R$)
Data da Ocorrência
40.000,00
30/5/2011
9.5. aplicar aos responsáveis, a seguir discriminados, a multa individual prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores
especificados, com a fixação do 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 ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, desde
a data do presente acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor:
Responsável
Valor
Federação das Associações Comerciais e Industriais do Distrito Federal

70.000,00

José Sobrinho Barros

50.000,00

Joze Tomás do Nascimento

50.000,00

9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não
atendida à notificação;
9.7. encaminhar cópia deste acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos
do § 3º do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas que entender cabíveis;
9.8. dar ciência do inteiro teor desta deliberação ao Sebrae e aos responsáveis.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0502-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues (Relator), Bruno Dantas e Vital
do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.

GRUPO II – CLASSE I – 1ª Câmara
TC 013.599/2019-4
Natureza: Embargos de declaração em Representação
Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A.
Representação legal: Danielle Gama Bessa Bites (115.408/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo
Brasileiro S.A.; Marco Tayah (11.951/OAB-RJ) e outros, representando ETC – Empreendimentos
Transportes Comércio Ltda.
SUMÁRIO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REPRESENTAÇÃO VERSANDO SOBRE
POSSÍVEIS IRREGULARIDADES COMETIDAS PELA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. (PETROBRAS), NO ÂMBITO DE LICITAÇÃO PARA PRESTAÇÃO
DE “SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA MANOBRAS E OPERAÇÕES EM INSTALAÇÕES
MARÍTIMAS LOCALIZADAS NOS CAMPOS DE PRODUÇÃO DE PETRÓLEO DA COSTA
BRASILEIRA”. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÕES, OMISSÕES E OBSCURIDADES.
CONHECIMENTO E NÃO-PROVIMENTO.
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RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Empresa ETC – Empreendimentos Transportes
Comércio Ltda. ao Acórdão de Relação 4844/2019-1ª Câmara.
Por meio da deliberação embargada, o TCU decidiu representação formulada pela Empresa ETC –
Empreendimentos Transportes Comércio Ltda. acerca de eventuais irregularidades na decisão proferida
pela Comissão de Licitação da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), no âmbito da Licitação 2289877189,
para prestação de “serviços de assessoria para manobras e operações em instalações marítimas localizadas
nos campos de produção de petróleo da costa brasileira” (Oportunidade Petronect 7002187336).
A representação não foi conhecida, e a cautelar requerida foi julgada prejudicada.
Preliminarmente, a Empresa ETC – Empreendimentos Transportes Comércio Ltda. arguiu interesse
no deslinde destes autos, tendo em vista que é a segunda colocada no certame impugnado e que a Empresa
Elfe Operação e Manutenção S.A. deve ser desclassificada, em razão da inexequibilidade de sua proposta.
A embargante alegou contradições e incongruências nos “considerandos” do Acórdão 4844/2019-1ª
Câmara que afirmaram i) ausência de documentos comprobatórios das alegações e inferências da
representante, ii) inexistência de indícios de irregularidades e iii) falta de competência do TCU para avaliar
o assunto, tendo em vista não haver risco de dano ao Erário.
Declarou que os documentos por ela acostados aos autos, demonstrando que a Empresa Elfe Operação
e Manutenção S.A. indicou, em sua proposta, valor de remuneração dos empregados abaixo do auferido
atualmente, são suficientes para comprovar que a proposta é inexequível, pois a empresa não poderá
contratar os funcionários com remuneração inferior ao último salário percebido.
Propugnou que esta Corte reconheceu, por meio do acórdão embargado, que a Petrobras não registrou
a fundamentação da resposta aos recursos interpostos no curso do certame, de modo transparente, para os
licitantes e demais interessados, o que é suficiente para invalidar o procedimento licitatório.
Requereu o acolhimento e provimento destes embargos, com efeitos infringentes, para que sejam
sanadas as contradições apontadas, a fim de que esta representação seja conhecida e julgada procedente.
VOTO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Empresa ETC – Empreendimentos Transportes Comércio Ltda. ao
Acórdão de Relação 4844/2019-1ª Câmara.
Por meio da deliberação embargada, o TCU decidiu representação formulada pela mesma Empresa ETC –
Empreendimentos Transportes Comércio Ltda. acerca de eventuais irregularidades na decisão proferida pela Comissão de
Licitação da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), no âmbito da Licitação 2289877189, para prestação de “serviços de assessoria
para manobras e operações em instalações marítimas localizadas nos campos de produção de petróleo da costa brasileira”
(Oportunidade Petronect 7002187336).
A representação não foi conhecida, e a cautelar requerida foi julgada prejudicada.
Preliminarmente, a Empresa ETC – Empreendimentos Transportes Comércio Ltda. arguiu interesse no deslinde destes
autos, tendo em vista que é a segunda colocada no certame impugnado e que a Empresa Elfe Operação e Manutenção S.A. deve
ser desclassificada, em razão da inexequibilidade de sua proposta.
A embargante alegou contradições e incongruências nos “considerandos” do Acórdão impugnado que afirmaram i)
ausência de documentos comprobatórios das alegações e inferências da representante, ii) inexistência de indícios de
irregularidades e iii) falta de competência do TCU para avaliar o assunto, tendo em vista não haver risco de dano ao Erário.
Declarou que os documentos por ela acostados aos autos, demonstrando que a empresa Elfe Operação e Manutenção S.A.
indicou, em sua proposta, valor de remuneração dos empregados abaixo do auferido atualmente, são suficientes para demonstrar
que a proposta é inexequível, pois a empresa não poderá contratar os funcionários com remuneração inferior ao último salário
percebido.
Propugnou que esta Corte reconheceu, por meio do acórdão embargado, que a Petrobras não registrou a fundamentação
da resposta aos recursos interpostos no curso do certame, de modo transparente, para os licitantes e demais interessados, o que é
suficiente para invalidar o procedimento licitatório.
Requereu o acolhimento e provimento destes embargos, com efeitos infringentes, para que sejam sanadas as contradições
apontadas, a fim de que esta representação seja conhecida e julgada procedente.
Reconheço que a Empresa ETC – Empreendimentos Transportes Comércio Ltda. tem legítimo interesse para intervir
nestes autos, razão pela qual, defiro seu ingresso, nos termos do art. 146 do RI/TCU.
Conheço dos embargos de declaração por preencherem os requisitos dispostos nos arts. 32, inciso I, e 34 da Lei
8.443/1992, c/c o art. 287 do RI/TCU.
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No mérito, nego provimento ao recurso, uma vez que não vislumbro, no acórdão recorrido, as alegadas contradições e
“incongruências”.
A Empresa ETC – Empreendimentos Transportes Comércio Ltda. limitou-se a apresentar os mesmos argumentos contidos
na representação, os quais já foram devidamente examinados na instrução da unidade técnica (peça 22) que fundamentou a
deliberação recorrida. A embargante buscou tão somente rediscutir o mérito do processo, o que não é cabível em sede de
embargos de declaração.
Quanto que a ausência de registro, pela Petrobras, na Plataforma Petronect, da fundamentação da resposta aos recursos
interpostos no curso do certame, de modo transparente, para os licitantes e demais interessados, não maculou o certame, razão
pela qual foi objeto de ciência à jurisdicionada.
Feitas essas considerações, voto por que o Tribunal de Contas da União aprove o acórdão que ora submeto à apreciação
deste Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 503/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 013.599/2019-4.
2. Grupo II – Classe de Assunto: I - Embargos de Declaração em Representação
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes:
3.1. Recorrente: ETC - Empreendimentos Transportes Comercio Ltda. (33.647.462/0001-54).
4. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A.
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPet).
8. Representação legal:
8.1. Danielle Gama Bessa Bites (115.408/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.A.;
8.2. Marcos Tayah, OAB/RJ 11.951 e outros, representando a Empresa ETC – Empreendimentos Transportes Comércio
Ltda.
9. Acórdão:

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela Empresa ETC –
Empreendimentos Transportes Comércio Ltda. ao Acórdão de Relação 4844/2019-1ª Câmara;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara,
com fundamento nos artigos 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo Relator,
em:
9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, negar-lhes provimento;
9.2. dar ciência deste acórdão à embargante.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0503-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues (Relator), Bruno Dantas e Vital
do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.

GRUPO II – CLASSE IV – Primeira Câmara
TC 014.795/2009-8
Natureza: Recurso de reconsideração em Tomada de Contas Especial
Órgão: Prefeitura de João Pessoa - PB
Responsáveis: Abraão Cavalcanti de Lacerda (395.297.894-91); Antônio Augusto de Arroxelas Macêdo (020.590.02400); Antônio Hervázio Bezerra Cavalcanti (160.040.194-53); Antônio de Pádua Leite Ramalho (441.549.844-20); Arnaldo Luiz
Rosas de Albuquerque (078.701.674-87); Berlandia Ferreira Lima (874.137.874-15); Cícero de Lucena Filho (142.488.324-53);
Dimas Gomes de Araújo (356.840.387-00); Eudes Dutra de Lima (219.875.644-72); Flávia de Oliveira Lopes Cahino
(929.927.494-00); Guilherme Travassos Sarinho (058.138.674-49); Hermes Galvão de Sá Filho (008.878.384-72); Inaldo de
Souza Brito (788.300.014-49); Jairo George Gama (395.495.934-87); Jetmed Comercio e Servicos Ltda (05.399.426/0001-83);
José Carlos Maciel de Carvalho (023.152.544-34); Key France de Paula Maia (910.442.194-91); Liomar Lira Mendes Braga
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(002.326.104-87); Lizete Vieira Lopes (219.376.484-00); Luiz Carlos Chaves da Silva (630.946.904-59); Luiz Gonzaga do
Nascimento (132.954.384-04); Maria José Brito Tavares (396.638.094-34); Maria das Graças Andrade Diniz (132.120.604-68);
Otávio Antônio Azevedo de Sá Leitão (048.543.494-68); Pedro Gomes Bessa (725.821.204-30); Prefeitura Municipal de João
Pessoa - PB (08.778.326/0001-56); Ricardo José Brindeiro de Araújo (123.906.314-87); Roseana Maria Barbosa Meira
(250.489.534-87); Shirlene Dantas Gadelha (374.069.654-00); Simone de Figueiredo Vanderlei (788.843.494-00); Temístocles
Batista Cavalcanti (402.258.364-91); Wilka Rodrigues de Medeiros (526.379.804-00)
Interessados: Controladoria-geral da União (vinculador) (26.664.015/0001-48); Prefeitura Municipal de João Pessoa PB (08.778.326/0001-56)
Representação legal: Zilma de Vasconcelos Barros (8836/OAB-PB); Demétrius Faustino de Souza (8637/OAB-PB);
André Wanderley Soares (11834/OAB-PB); Geraldo de Margela Madruga (3329/OAB-PB); Soraya Chaves de Sousa Alves
(10576/OAB-PB); Francisco Claudio de Sousa (8035/OAB-PB); Antônio Gabínio Neto (3766/OAB-PB); Luanna Cristina
Ugulino Alves (15306/OAB-PB); Washington Luis Soares Ramalho (6589/OAB-PB); Flávia Raquel Oliveira de Arroxelas
Macedo (16361/OAB-PB); Lissandro de Queiroz Mota (13379/OAB-PB); José Guedes Dias (OAB/PB 4.425); Luciana Emília
de Carvalho Torres Galindo Coutinho (OAB/PB 5541).
SUMÁRIO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. APLICAÇÃO IRREGULAR DE RECURSOS REPASSADOS AO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA/PB NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO
ILÍCITA DE DESPESAS E DESVIO DE FINALIDADE. IRREGULARIDADE DAS CONTAS DE ALGUNS DOS
RESPONSÁVEIS. REGULARIDADE COM RESSALVAS DOS DEMAIS GESTORES. EXCLUSÃO DE DETERMINADAS
SOCIEDADES EMPRESÁRIAS DA RELAÇÃO PROCESSUAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DE
RECONSIDERAÇÃO. NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO POR UM AGENTE PÚBLICO.
CONHECIMENTO DOS RECURSOS INTERPOSTOS PELOS DEMAIS RESPONSÁVEIS. NEGATIVA DE
PROVIMENTO. CIÊNCIA.
RELATÓRIO
Adoto, como relatório, instrução cuja proposta foi acolhida pelo escalão dirigente da Secretaria de Recursos e pelo
Ministério Público junto ao TCU:
INTRODUÇÃO
1. Trata-se de recursos de reconsideração (peças 249, 313, 315 e 316) interpostos por Shirlene Dantas Gadelha,
responsável por adiantamentos, Luiz Carlos Chaves da Silva, ex-Chefe da seção de compras e responsável por adiantamentos,
Jairo George Gama, ex-Diretor administrativo e financeiro, e Hermes Galvão de Sá Filho, ex-Secretário municipal de saúde,
contra o Acórdão 1.713/2015-TCU-1ª Câmara (peça 232), retificado, por erro material, pelo Acórdão 4.975/2015-TCU-1ª
Câmara (peça 247), da relatoria do Ministro Benjamin Zymler, proferido nos seguintes termos. Destacam-se os itens atingidos
pelo efeito suspensivo do recurso:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em atenção ao subitem 9.2 do
Acórdão 546/2009-Plenário, lavrado no âmbito do TC 029.611/2006-4, que trata de representação formulada pela
Controladoria Geral da União no Estado da Paraíba acerca de supostas irregularidades ocorridas na Secretaria Municipal de
Saúde de João Pessoa/PB, apontadas no Relatório de Ação e Controle 000190.019939/2005-71,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões
expostas pelo Relator, em:
9.1. considerar revéis o Município de João Pessoa, o Sr. Dimas Gomes de Araújo e a Sra. Key France de Paula Maia,
de acordo com o art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992;
9.2. excluir da relação processual as sociedades empresárias Medcenter Comércio e Serviços Ltda., Vitrans Limpeza e
Conservadora de Imóveis Ltda. – ME e Maxmed Comercio de materiais Médicos Ltda.;
9.3. nos termos do arts. 1º, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso I; 208 e 214,
inciso II, do Regimento Interno/TCU, julgar regulares com ressalva as contas dos Srs. Antonio Augusto de Arroxelas Macedo,
Antonio de Pádua Leite Ramalho, Antonio Hervázio Bezerra Cavalcanti, Dimas Gomes de Araújo, Eudes Dutra de Lima,
Guilherme Travassos Sarinho, Key France de Paula Maia, Inaldo de Souza Brito e Maria das Graças Andrade Diniz, dandolhes quitação;
9.4. com fundamento nos arts. 1º, inciso I; 16, inciso III, alínea "c"; 19 e 23, inciso III, todos da Lei nº 8.443/1992,
julgar irregulares as contas dos Srs. Arnaldo Luiz Rosas de Albuquerque, Hermes Galvão de Sá Filho, Jairo George Gama,
José Carlos Maciel de Carvalho, Luiz Carlos Chaves da Silva e Shirlene Dantas Gadelha e da sociedade empresária Jetmed
Comércio e Serviços Ltda. e condená-los ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a incidência dos devidos
encargos legais, calculados a partir das datas correspondentes até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor:
9.4.1. Sra. Shirlene Dantas Gadelha:
Valor histórico
Data
de
(R$)
ocorrência
50,00
9/3/2004
1.500,00
28/10/2004
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1.000,00
28/11/2004
9.4.2. Sr. Luiz Carlos Chaves da Silva:
Valor Histórico
Data
de
(R$)
ocorrência
190,00
9/4/2003
1.500,00
30/6/2003
360,00
12/9/2003
680,00
24/12/2003
600,00
5/3/2004
9.4.3. Srs. Arnaldo Luiz Rosas de Albuquerque e Hermes Galvão de Sá Filho e Jetmed Comércio e Serviços Ltda.:
Valor Histórico
Data de ocorrência
(R$)
2.000,00
14/9/2004
9.4.4. Srs. José Carlos Maciel de Carvalho e Hermes Galvão de Sá Filho e Jetmed Comércio e Serviços Ltda.:
Valor Histórico
Data
de
(R$)
ocorrência
3.300,00
15/7/2004
3.300,00
15/9/2004
4.099,90
15/7/2004
4.099,90
14/9/2004
9.4.5. Srs. Jairo George da Gama e Hermes Galvão de Sá Filho e Jetmed Comércio e Serviços Ltda.:
Valor Histórico
Data de ocorrência
(R$)
2.000,00
15/7/2004
2.000,00
14/9/2004
9.4.6. Sr. Hermes Galvão de Sá Filho e Jetmed Comércio e Serviços Ltda.:
Valor Histórico
Data
de
(R$)
ocorrência
3.000,00
15/7/2004
3.000,00
14/9/2004
2.000,00
15/7/2004
9.5. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que os responsáveis de que trata o subitem
anterior comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Municipal de Saúde do
Município de João Pessoa, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea
"a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU);
9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da
Lei 8.443/1992;
9.7. autorizar, desde já, caso venha a ser solicitado, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais,
nos termos do art. 217 do RI/TCU, com a incidência sobre cada parcela dos devidos encargos legais até o efetivo pagamento,
esclarecendo que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2º do art.
217 do RI/TCU);
9.8. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, com fundamento no art. 12, §§ 1º e
2º, da Lei 8.443/1992 e art. 202, §§ 2º e 3º, do Regimento Interno, para que o Município de João Pessoa efetue e comprove,
perante este Tribunal, o recolhimento da quantia a seguir especificada aos cofres do Fundo Municipal de Saúde de João Pessoa
atualizada monetariamente a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em
vigor:
Valor Histórico
Data
de
(R$)
ocorrência
7.800,00
6/10/2005
3.119,40
2/5/2005
825,00
1/9/2005
1.690,00
10/8/2005
1.146,05
11/10/2005
48,52
29/3/2005
198,37
25/5/2005
6.600,00
8/9/2005
522,00
25/8/2005
900,00
1/12/2005
57,30
11/4/2005
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Valor Histórico

Data
de
ocorrência
30,20
18/3/2005
5.498,25
23/11/2004
9.9. dar ciência da presente deliberação aos responsáveis indicados nos itens 9.2, 9.3 e 9.4, ao Município de João Pessoa
e à Procuradoria da República no Estado da Paraíba, neste caso, nos termos do art. 16, § 3º, da Lei nº 8.443/1992 c/c o art.
209, § 7º, do Regimento Interno do TCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis.
HISTÓRICO
2. Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada em atenção ao subitem 9.2 do Acórdão 546/2009-TCUPlenário (peça 2, p. 19-20), lavrado no âmbito do TC 029.611/2006-4, que apurou a ocorrência de várias irregularidades na
Secretaria Municipal de Saúde do município de João Pessoa (PB), apontadas no Relatório de Ação e Controle
000190.019939/2005-71 (peça 1, p. 3-143), da Controladoria-Geral da União na Paraíba (CGU/PB).
3. Os trabalhos desenvolvidos pela CGU, no período de 8 de maio a 28 de julho de 2006, em atendimento à solicitação
da Superintendência da Polícia Federal no estado da Paraíba, consistiram na análise da aplicação dos recursos federais
repassados ao município para o desenvolvimento das ações de saúde preconizadas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)
referentes aos exercícios de 2001 a 2005.
4. Para o escopo desta instrução, importa analisar os atos apontados como irregulares atribuídos aos recorrentes, os
quais foram regularmente notificados pelos ofícios de citação constantes da peça 119 (páginas 10-12, 25-27, 34-38 e 43-44).
Todos eles apresentaram suas alegações de defesa, que se encontram anexadas às peças 122, 126, 127 e 138.
5. As defesas foram examinadas pela Secex/PB, mediante a instrução acostada à peça 208, na qual se concluiu
(parágrafo 22) que os responsáveis (recorrentes) não lograram êxito em elidir as seguintes irregularidades:
5.1. Shirlene Dantas Gadelha (parágrafos 8 a 8.6 da instrução) - ato impugnado: aplicou recursos do Piso de Atenção
Básica em finalidade diversa da estabelecida em norma, ao autorizar o pagamento de despesas com o fornecimento de refeições
e com serviços de locação de mesas, cadeiras e toalhas (subitem 2.1.1.6.7 do relatório da CGU – peça 1, p. 20-21), no âmbito
dos adiantamentos concedidos a ela sob os números 005/2004 (peça 112) e 102/2004 (peça 35, p.13 à peça 38, p. 25).
5.2. Luiz Carlos Chaves da Silva (parágrafos 10 a 10.6 da instrução) – ato impugnado: aplicou recursos do Piso de
Atenção Básica em finalidade diversa da estabelecida em norma, ao autorizar o pagamento (notas fiscais e recibos na peça 94,
p. 34-36, 98-100, 140-142; na peça 95, p. 36-38 e na peça 115, p. 166-168) de flores, restaurante e gêneros alimentícios, no
âmbito dos adiantamentos concedidos a ele 62/2003, 84/2003, 118/2003, 42/2004 e 63/2003.
5.3. Jairo George da Gama (parágrafos 14 a 14.5 da instrução) – ato impugnado: atestou, em duplicidade, a execução
de serviços, no valor de R$ 4.000,00, supostamente executados no Hospital Valentina Figueiredo pela empresa Jetmed Comércio
e Serviços Ltda., relativos ao convite 27/2004 (subitem 2.1.4.17 do relatório da CGU – peça 1, p. 136-137) – ordens de
pagamentos e notas fiscais (fls. 6.120, 6.122, 6.128, 6.130, 6.158/6.160 e 6.162 - anexo 3, vol. 30 - peça 108).
5.4. Hermes Galvão de Sá Filho (parágrafos 13.4 a 13.15 da instrução) – atos impugnados: a) solidariamente com o Sr.
José Carlos Maciel de Carvalho e a empresa Jetmed Comércio e Serviços Ltda.: autorizou, em duplicidade, o pagamento, com
recursos do PAB, de serviços, nos valores de R$ 6.600,00 e R$ 8.199,80, à empresa Jetmed Comércio e Serviços Ltda., por força
do convite 27/2004 da Prefeitura Municipal de João Pessoa-PB; b) solidariamente com a empresa Jetmed Comércio e Serviços
Ltda.: autorizou, em duplicidade, o pagamento, com recursos do Programa Atenção Hospitalar e Ambulatorial do SUS/ Atenção
à Saúde nos Estados e Municípios habilitados em Gestão Plena, de serviços, no valor de R$ 10.000,00, à empresa Jetmed
Comércio e Serviços Ltda., por força do convite 27/2004 (subitem 2.1.4.17 do relatório da CGU) – ordens de pagamentos e
notas fiscais às fls. 6.120, 6.122, 6.128, 6.130, 6.158/6.160 e 6.162, todos do anexo 3, vol. 30 (peça 108); c) solidariamente com
o Sr. Jairo George Gama e a empresa Jetmed Comércio e Serviços Ltda.: autorizou, em duplicidade, o pagamento, com recursos
do Programa Atenção Hospitalar e Ambulatorial do SUS/Atenção à Saúde nos Estados e Municípios habilitados em Gestão
Plena, de serviços supostamente realizados no Hospital Valentina Figueiredo, no valor de R$ 4.000,00, pela empresa Jetmed
Comércio e Serviços Ltda., relativos ao convite 27/2004 (subitem 2.1.4.17 do relatório da CGU) – ordens de pagamentos e notas
fiscais às fls. 6.120, 6.122, 6.128, 6.130, 6.158/6.160 e 6.162, todos do anexo 3, vol. 30 (peça 108); d) solidariamente com o Sr.
Arnaldo Luiz Rosas de Albuquerque e a empresa Jetmed Comércio e Serviços Ltda.: autorizou, em duplicidade, o pagamento,
com recursos do Programa Atenção Hospitalar e Ambulatorial do SUS/ Atenção à Saúde nos Estados e Municípios habilitados
em Gestão Plena, de serviços supostamente realizados no Complexo Hospitalar Humberto da Nóbrega, no valor de R$ 2.000,00,
pela empresa Jetmed Comércio e Serviços Ltda., relativos ao convite 27/2004 (subitem 2.1.4.17 do relatório da CGU) – ordens
de pagamentos e notas fiscais às fls. 6.120, 6.122, 6.128, 6.130, 6.158/6.160 e 6.162, todos do anexo 3, vol. 30 (peça 108).
6. O Tribunal, ao apreciar o feito, aquiesceu às conclusões da Unidade Técnica de origem, proferiu o acórdão ora
impugnado, nos termos transcritos no primeiro parágrafo desta instrução, de forma a julgar irregulares as contas dos
recorrentes, com amparo no art. 16, inciso III, alínea “c”, da Lei 8.443/1992, e condená-los ao pagamento das quantias
consignadas pela Secex/PB.
7. Os recorrentes interpuseram os recursos de reconsideração (peças 249, 313, 315 e 316), que serão examinados a
seguir, por meio dos quais pleiteiam o julgamento de suas contas como regulares, bem como que sejam afastadas as condenações
em débito que lhes foram impostas.
EXAME DE ADMISSIBILIDADE
8. Reiteram-se os exames preliminares de admissibilidade realizados pela Serur (peças 381 a 385), ratificados pelo
Exmo. Ministro Augusto Sherman Cavalcanti (peça 389), que atuou em substituição ao Exmo. Ministro-Relator, Walton Alencar
(R$)
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Rodrigues, para conhecer dos recursos de reconsideração (peças 249, 313, 315 e 316), com base nos artigos 32, inciso I, e 33,
da Lei 8.443/92, c/c o art. 285 do RI/TCU, suspendendo-se os efeitos referentes aos itens 9.4 (e subitens), 9.5 e 9.6 do acórdão
impugnado (peça 232), bem como para não conhecer do recurso de reconsideração interposto por José Carlos Maciel de
Carvalho (peça 376), por ser intempestivo e não apresentar fatos novos, consoante artigo 32, inciso I e parágrafo único, da
mesma lei.
EXAME DE MÉRITO
9. Delimitação
9.1. Constitui objeto deste recurso definir se o nível de gravidade das irregularidades atribuídas a cada um dos
recorrentes (subitens 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4), em face de suas condutas individuais, são suficientes para ensejar as condenações em
débito que lhes foram impostas.
10. Responsabilização
10.1. Shirlene Dantas Gadelha - responsável por adiantamentos (peça 249)
10.1.1. A servidora pública argumenta que o Manual para a Organização da Atenção Básica (Portaria GM/MS
3.925/98), em seu item 3, não proíbe, de forma explícita e taxativa, que sejam pagas despesas com o fornecimento de refeições,
serviços de locação de cadeira, mesas e toalhas, num evento para treinamento de integrantes de equipes do Programa Saúde
da Família.
10.1.2. Argui que se trata de despesas de custeio (serviços de terceiros), não excluídas do rol taxativo do inciso I do
Manual.
10.1.3. Diz também que a Lei 8.080/1990 prevê que os recursos do SUS transferidos aos municípios sejam aplicados em
benefício direto da saúde do cidadão, como a “capacitação de profissionais da área de saúde (...), além de outras ações e
serviços que, de forma incontroversa, contribuam direta e decisivamente para a promoção, proteção e recuperação da saúde
individual e/ou coletiva”.
10.1.4. Assere que as despesas questionadas foram utilizadas para o treinamento de integrantes das 57 equipes do
Programa Saúde da Família, em razão da expansão do programa, conforme mostra as fotografias acostadas mais uma vez aos
autos.
10.1.5. Defende que não houve desvio de finalidade, razão por que não se deve imputar débito. Aduz que situação similar
ocorreu com Flávia de Oliveira Lopes Cahino, no TC 029.611/2006-4 (representação que deu origem a esta TCE). Na ocasião
da análise das razões de justificativa apresentadas pela Sra. Flávia no âmbito desse processo (peça 294, p. 47-48 – relatório
do acórdão), foi afastada sua responsabilização, por entender que não seria exigível da responsável conduta diversa da
praticada, conforme trecho da instrução transcrito na peça recursal, segundo o qual “não nos parece razoável admitir que os
servidores responsáveis por adiantamentos tenham obrigação de conhecer, e observar, as normas que regem a aplicação dos
recursos do PAB.”.
10.1.6. Acrescenta que consta do voto precedente ao Acórdão 546/2009-TCU-Plenário (peça 2, p. 15) que “na maioria
dos casos, as despesas indevidas realizadas com recursos do PAB - seja fixo ou variável destinado a saúde da família (PSF) ou de outros programas não indicaram a ocorrência de desvio de finalidade na aplicação dos recursos, mas de desvio de objeto,
uma vez que aparentemente destinaram-se, ainda que indiretamente, à área de saúde naquele município”.
10.1.7. Por fim, salienta a recorrente que os valores envolvidos são de baixa materialidade, a infração não é grave, não
houve má-fé nem dolo de sua parte, além de entender que, efetivamente, não ocorreu prejuízo ao erário.
Análise:
10.1.8. As razões recursais aduzidas pela Srª. Shirlene podem ser acolhidas, pelo que se explicita a seguir.
10.1.9. Verifica-se que o âmbito de atuação da recorrente se restringiu à realização de despesas por meio de
adiantamentos, conforme indica a irregularidade pela qual foi condenada (transcrita no parágrafo 5.1 desta instrução).
10.1.10. Nesse sentido, como bem alegou a recorrente, no escopo do TC 029.611/2006-4, em que foi proferido o Acórdão
546/2009-TCU-Plenário (peça 5, p. 12-13), do qual originou esta TCE, estão presentes conclusões conflitantes com as que
deram ensejo à sua condenação nesta TCE.
10.1.11. O mencionado processo, ainda em trâmite nesta Corte, em atendimento ao item 9.3 do Acórdão 546/2009-TCUPlenário, promoveu audiências de diversos responsáveis, dentre os quais a Srª. Shirlene Dantas e o Sr. Luiz Carlos Chaves da
Silva, o que resultou em nova deliberação constante da peça 292 daquele processo (Acórdão 1.189/2016-TCU-Plenário).
10.1.12. Constatou-se de fato que, como argumenta a recorrente, ao analisar conduta similar no bojo do processo de
representação, o Tribunal afastou procedimentos tidos como irregulares atribuídos a outros agentes públicos, por terem atuado
na realização de despesas por meio de adiantamentos, como se vê na transcrição abaixo de trecho do relatório que antecedeu
o Acórdão 1.189/2016-TCU-Plenário (peça 294, p. 47-48 daquele TC 029.611/2006-4):
8.1.3. Conforme já abordado anteriormente no subitem 5.2 desta instrução, não é permitido utilizar recursos repassados
pelo Fundo Nacional de Saúde aos fundos municípios e estaduais de saúde no custeio de despesas correntes ou de capital que
não sejam diretamente ligadas à execução de ações e serviços de saúde, sendo que, em se tratando de recursos do PAB, é
vedada, ainda, a utilização em ações e serviços de saúde ligados à média e à alta complexidades. Desse modo, houve
irregularidade na aplicação das despesas do subitem 2.1.1.4 do relatório da CGU (peça 1), uma vez que dizem respeito a gastos
com a manutenção de órgão ou entidades (SMS, Distritos Sanitários e Centros Especializados) não ligados a execução direta
de ações e serviços básicos de saúde.
8.1.4. No entanto, esse tipo de irregularidade ocorrida nas diversas unidades de saúde municipais, não deve ser, a nosso
ver, imputada ao agente responsável pelo suprimento de fundos que apenas efetuou a despesa e prestou contas sem qualquer
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orientação ou determinação em contrário por parte da administração superior do município quanto ao desvio de finalidade.
(Destaques inseridos).
(...)
8.1.6. Nesse sentido, no presente caso, considerando não ser exigível do responsável conduta diversa da praticada,
entendemos que ele deve ser ausentado de culpa pela irregularidade em exame, uma vez não nos parece razoável admitir que
os servidores responsáveis por adiantamentos tenham obrigação de conhecer, e observar, as normas que regem a aplicação dos
recursos do PAB. (Grifos acrescidos).
10.1.13. Além do mais, encontra-se nesse mesmo relatório exame referente à conduta da própria recorrente, a respeito
da qual o Tribunal sinalizou entendimento idêntico ao acima transcrito. Tal fato se verificou na análise das razões de
justificativa da Srª. Shirlene presente nas páginas 74-75, da peça 294, como adiante reproduzido:
21. Razões de justificativa da Sra. Shirlene Dantas Gadelha Navarro (peças 36, págs. 3-48, e 37, págs. 1-22)
21.1. Ato questionado
a) realização das despesas, indicadas nos itens 1 a 6 da letra “a” do subitem 2.1.1.4 do relatório da CGU com desvio
de finalidade, em dissonância com o Manual para Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde (Portaria
3.928/98) e com o entendimento firmado no subitem 8.3.1 da Decisão 600/2000-TCU-Plenário, in Ata 30/2000.
Razões de justificativa
(...)
Análise de mérito
21.1.4. Conforme já abordado no subitem 8.1 desta instrução, esse tipo de irregularidade ocorrida nas diversas unidades
de saúde municipais, não deve ser, a nosso ver, imputada ao agente responsável pelo suprimento de fundos que apenas efetuou
a despesa e prestou contas sem qualquer orientação ou determinação em contrário por parte da administração superior do
município quanto ao desvio de finalidade, não estando em sua alçada a decisão de onde aplicar tais recursos. (Grifos inseridos)
10.1.14. Em reforço à tese aqui exposta, colhe-se excerto do voto condutor do Acórdão 2.996/2016-TCU-Plenário (peça
366 do TC 029.611/2006-4), da relatoria do Ministro Benjamin Zymler, que decretou a nulidade do Acórdão 1.189/2016-TCUPlenário, por vício material insanável, e prolatou aquela decisão em substituição à primeira:
21. Com as devidas vênias, entendo que não é o que se observa dos fatos narrados nos autos. Por exemplo, a senhora
Shirlene utilizou recursos, ao longo do ano de 2004, em cerca de sessenta compras, para “instalação de persianas (R$
14.765,00), material de construção (R$ 12.635,95), material de expediente (R$ 16.491,73), material médico hospitalar (R$
18.114,77”. Não me parece adequado considerar tão somente o somatório das despesas para se concluir que houve fuga à
licitação, principalmente quando se observa que elas ocorreram em lapso temporal de quase um ano e que a responsável
apresentou razões de justificativas (que não foram levadas em consideração pela unidade técnica) bastante razoáveis, como,
por exemplo, o fato de as despesas referentes a material de construção terem sido adquiridas “para aproximadamente 60
imóveis que serviam as equipes do Programa Saúde da Família, cujos materiais, em sua maioria, são destinados à manutenção
e pequenos reparos nas unidades de saúde, que eram imprevisíveis, e voltados para a atenção básica”.
22. Ademais, não me parece razoável que esses ordenadores de despesas de suprimento de fundos sejam
responsabilizados por eventuais deficiências no planejamento global das compras, cuja incumbência não lhes caberia.
10.1.15. Importa salientar que, muito embora as irregularidades objeto da análise acima transcrita sejam diferentes da
atribuída à recorrente nesta TCE (item 5.1 desta instrução), em ambos os casos a Srª. Shirlene agiu na condição de servidora
responsável por adiantamento, sendo essa a razão apontada, em tese, pelo Tribunal para elidir a irregularidade.
10.1.16. Em face do exposto, pelas demais razões aduzidas pela recorrente e para que o Tribunal mantenha entendimento
homogêneo e coerente, no caso concreto desta TCE, acerca da conduta dos servidores que atuaram como responsáveis por
adiantamentos, propõe-se que seja dado provimento ao recurso de reconsideração interposto pela Srª. Shirlene Dantas Gadelha,
a fim de afastar a condenação que lhe foi imposta.
10.2. Luiz Carlos Chaves da Silva - ex-Chefe da seção de compras e responsável por adiantamentos (peça 313)
10.2.1. Podem-se aproveitar as conclusões da análise das razões recursais da Srª. Shirlene Dantas Gadelha (parágrafo
10.1) para se avaliar a conduta do Sr. Luiz Carlos Chaves da Silva, pois a irregularidade a ele atribuída nesta TCE (item 5.2
desta instrução) também se insere no contexto de sua atuação como responsável por adiantamentos e os argumentos recursais
- elaborados pelo mesmo advogado - também são praticamente iguais.
10.2.2. A similaridade entre as condições desses dois recorrentes, no que se refere especificamente a essa irregularidade,
pode ser aferida pelo que se verifica no conteúdo (reproduzido adiante para mais clareza) do já mencionado relatório integrante
do Acórdão 1.189/2016-TCU-Plenário (peça 294, p. 84-85, TC 029.611/2006-4), bem como do voto que encaminhou o
Acórdão 2.996/2016-TCU-Plenário (peça 366):
25. Razões de justificativa do Sr. Luiz Carlos Chaves da Silva (peças 64, págs. 3 -53; 65, págs. 1-54; 66, págs. 1-10)
25.1. Atos questionados
1) realização das despesas, indicadas nos itens 1 a 6 da letra “a” do subitem 2.1.1.4 do relatório da CGU com desvio
de finalidade, em dissonância com o Manual para Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde (Portaria
3.928/98) e com o entendimento firmado no subitem 8.3.1 da Decisão 600/2000-TCU-Plenário, in Ata 30/2000 (em anexo, cópia
das fls. 12-13);
11) realização das despesas, indicadas nos itens i a iii da letra “a” do subitem 2.1.1.15 do relatório da CGU, em
dissonância com o Manual para Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde (Portaria 3.928/98) e com o
entendimento firmado no subitem 8.3.1 da Decisão 600/2000-TCU-Plenário, in Ata 30/2000 (em anexo, cópia das fls. 49- 50);
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Razões de justificativa
(...)
Análise de mérito
25.1.3. Conforme já abordado no subitem 8.1 desta instrução, consideramos que a responsabilidade pelos pagamentos
realizados com recursos do PAB nas Unidades de Saúde municipais em desacordo com o Manual para Organização da Atenção
Básica no Sistema Único de Saúde deve recair sobre a Administração Superior da Secretaria de Saúde, pois não vislumbramos
conduta culposa dos agentes que realizaram as despesas, haja vista qualquer orientação ou determinação da administração da
SMS acerca do desvio de finalidade na aplicação desses recursos.
10.2.3. Desse modo, os argumentos recursais oferecidos pelo ex-Chefe da seção de compras e responsável por
adiantamentos podem ser aceitos, o que enseja a proposta para que se afaste a sua responsabilização nesta tomada de contas
especial.
10.3. Jairo Jorge Gama - ex-Diretor Administrativo e Financeiro (peça 315)
10.3.1. O ex-Diretor afirma que a irregularidade pela qual foi condenado não ocorreu, pois alega que “o Contrato fora
prorrogado por mais 02 meses, através de Termo Aditivo, assim, ao atestar as notas fiscais, não atestou em duplicidade. O que
se verifica as Notas de Empenho são distintas, quais sejam: a NE n° 7374 e a 11035, a primeira correspondente ao primeiro
período do contrato e a segunda correspondente ao termo aditivo”.
10.3.2. Argumenta que ele não era o ordenador de despesa, “como foi definitivamente comprovado em toda a instrução
processual”, já que apenas atestou os serviços realizados, mas não detinha autonomia financeira.
Análise:
10.3.3. As razões recursais do Sr. Jairo Jorge não podem ser acolhidas, porque, como já demonstrado na instrução que
analisou suas alegações de defesa (peça 208, p. 20-21), sua responsabilidade solidária com o ex-Secretário Municipal Hermes
Galvão de Sá Filho teve origem no atesto por ele dado à execução dos serviços constantes da nota fiscal nº 85 (peça 108, p.
104). Ademais, ao compulsar os autos no exame deste recurso, viu-se que o recibo e a nota fiscal nº 93 (peça 108, p. 135-136)
também foram atestados pelo Sr. Jairo. É de se ressaltar que ambas as notas foram emitidas sem amparo contratual, por serem
de datas (6/8 e 6/9/2004) posteriores à vigência do Contrato 143/2004, de 6/5/2004 (peça 108. p. 113-117), cuja vigência foi de
dois meses.
10.3.4. Quanto à alegação de que o Contrato 143/2004 foi prorrogado, a questão já foi adequadamente enfrentada na
análise das alegações de defesa oferecidas pelo Sr. Hermes Galvão de Sá Filho (peça 208, p. 20, conforme trecho transcrito a
seguir), que foi condenado, na condição de Secretário Municipal de Saúde, por essa mesma irregularidade, em solidariedade
com o Sr. Jairo Jorge Gama (parágrafo 5.4."c" desta instrução).
13.15 Em relação ao Sr. Hermes Galvão de Sá Filho, de fato, o mesmo solicitou à Secretaria Municipal de Saúde, em
23/12/2011, cópia do aditivo do Contrato 143/2004 para subsidiar sua defesa (peça 57 – pag. 29). No entanto, até o momento,
nem ele nem os demais responsáveis apresentaram a documentação pertinente que dê respaldo a tal pagamento. Desta forma,
considerando a ausência de documentação comprobatória das alegações, não vemos como afastar o débito. (Destaques
inseridos).
10.3.5. Portanto, a assertiva de que o contrato foi prorrogado não se confirma, em face da ausência nos autos de termos
aditivos referentes a esse ajuste.
10.3.6 Dessa maneira, as razões recursais do ex-Diretor devem ser rejeitadas.
10.4. Hermes Galvão de Sá Filho - ex-Secretário Municipal de Saúde (peça 316)
10.4.1 Preliminarmente, argui o recorrente que houve cerceamento de defesa, pois o TCU não deixou claro no acórdão
condenatório quais são as “possíveis irregularidades” e não especificou o montante real imputado a cada responsável, em
confronto com o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.
10.4.2. Assevera que não houve os pagamentos em dobro apontados pela Controladoria-Geral da União na Paraíba.
10.4.3. Anexa cópia de acórdão proferido pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, sobre o qual diz se tratar da
mesma matéria analisada nesta tomada de contas especial, que julgou regulares as contas de 2004.
10.4.4. Do mesmo modo, assevera que a 3ª Vara da Justiça Federal da Paraíba julgou improcedente a representação
também formulada pela CGU junto ao judiciário sobre o mesmo assunto, já que não reconheceu nenhuma irregularidade,
conforme cópia da sentença ora anexada a este recurso.
Análise:
10.4.5. Não se pode acolher a argumentação do Sr. Hermes, segundo a qual teria havido cerceamento ao seu direito de
defesa, pois ele foi regularmente notificado das irregularidades de forma pormenorizada, tanto que apresentou alegações de
defesa em relação a cada ato impugnado, as quais foram analisadas, nos termos da instrução acostada à peça 208 desta TCE.
10.4.6. Igualmente, não há que se falar em falta de clareza acerca de quais são as irregularidades pelas quais ele
responde, já que elas estão descritas nos ofícios de citação, além de também terem sido analisadas individualmente no relatório
e voto (peças 230-231) que antecederam o acórdão impugnado.
10.4.7. A mera assertiva do recorrente de que não ocorreu os pagamentos em duplicidade indicados pela CGU não é
suficiente para eliminar as evidências apresentadas nos autos. A esse respeito, importa transcrever o conteúdo do item 2.1.4.17
do relatório da Controladoria-Geral da União (peça 1, p. 136-137):
2.1.4.17 Valores pagos acima do contratado
a) Fato(s): Constatou-se que o valor contratado com a empresa Jetmed Comércio e Serviços Ltda. (CNPJ
05.399.426/0001-83), por meio do Convite 027/04 (processo na 1332A-SMS/2004), foi de R$ 28.799,80, todavia o somatório
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dos pagamentos efetuados a essa empresa somou R$ 57.599,60, pagos com recursos do PAB, AIH e PSF . Em face da análise
efetuada no Razão Contábil da referida empresa em confronto com extratos bancários das contas correntes utilizadas nos
pagamentos: 302616-7, 58.041-4 e 58.040-6, além da não identificação da existência de aditivo contratual.
10.4.8. Além dessas indicações, existem as apontadas no supracitado relatório - item 2.1.1.17 (peça 1, p. 53-54), no qual
também há o registro de que se constatou a ocorrência de pagamentos realizados em duplicidade.
10.4.9. Já a deliberação do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba anexada ao recurso pelo recorrente, às páginas
9 e 10, também não lhe socorre, uma vez que o assunto nela tratado difere do examinado nesta TCE, além de não haver, sequer,
referência ao nome do Sr. Hermes na decisão. Ademais, impende lembrar que, ainda que o acórdão do TCE/PB tivesse exarado
entendimento divergente deste TCU, não necessariamente esta Corte se obrigaria a acompanhar o que foi deliberado pelo
referido Tribunal Estadual, já que possuem competências e jurisdições diferentes.
10.4.10. A mesma conclusão se aplica à sentença da 3ª Vara da Justiça Federal da Paraíba juntada ao recurso, pois,
como se verificou no seu conteúdo, ela se restringiu a isentar o responsável da acusação de improbidade administrativa, sob os
aspectos considerados pela Lei 8.429/1992. Viu-se, além disso, que os elementos presentes na referida sentença não afastam
categoricamente as evidências presentes nos autos desta TCE, as quais ensejaram a responsabilização do ex-Secretário.
10.4.11. Vale salientar, finalmente, que a responsabilização do agente público perante este Tribunal se dá em sede de
processo de tomada de contas especial, que é regido pela Lei 8.443/1992, diferentemente da ação civil pública de improbidade
administrativa, que é regulada pela Lei 8.429/1992. Assim, ainda que a atuação do ex-Secretário não seja caracterizada como
ímproba, a cobrança do ressarcimento deve ser realizada, uma vez atribuída sua responsabilidade pelo prejuízo ao erário.
Nesse sentido, o Acórdão 2.178/2013-TCU-2ª Câmara, da relatoria do Ministro Benjamin Zymler.
10.4.12. Em face do exposto, não é possível dar provimento ao recurso interposto pelo Sr. Hermes Galvão de Sá Filho.
CONCLUSÃO
11. Das análises anteriores, conclui-se que:
a) as responsabilizações pelas condutas da Srª. Shirlene Dantas Gadelha e do Sr. Luiz Carlos Chaves da Silva devem
ser afastadas nesta TCE, essencialmente pelo fato de que esses servidores foram responsáveis apenas por adiantamentos. Tal
conclusão advém, mais propriamente, do entendimento esposado pelo Tribunal no julgamento do Acórdão 1.189/2016-TCUPlenário, substituído e ratificado pelo Acórdão 2.996/2016-TCU-Plenário, no âmbito do TC 029.611/2006-4 (Representação
que deu origem a esta TCE). Assentou-se na referida deliberação que os agentes públicos que tivessem atuado apenas na
realização de despesas por meio de adiantamentos deveriam ter suas irregularidades elididas, como explicitado nos itens 10.1
e 10.2 desta instrução.
b) as condenações impostas aos senhores Jairo Jorge Gama e Hermes Galvão de Sá Filho, em razão de suas condutas
tidas como irregulares, devem ser mantidas, já que os argumentos recursais por eles apresentados revelaram-se insuficientes
para afastá-las, como demonstrado nos itens 10.3 e 10.4 desta peça instrutiva.
12. Portanto, a proposta será no sentido de dar provimento aos recursos interpostos por Shirlene Dantas Gadelha e Luiz
Carlos Chaves da Silva, para julgar suas contas regulares com ressalvas, afastando-se o débito a eles imputado e negar
provimento aos interpostos por Jairo Jorge Gama e Hermes Galvão de Sá Filho.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
13. Em face do exposto, submete-se à consideração superior esta análise dos recursos de reconsideração interpostos
por Shirlene Dantas Gadelha, Luiz Carlos Chaves da Silva, Jairo George Gama e Hermes Galvão de Sá Filho, contra o Acórdão
1.713/2015-TCU-1ª Câmara, para propor, com base nos artigos 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/92, c/c o artigo 285 do RI/TCU:
a) conhecer dos recursos de reconsideração e, no mérito:
a.1) dar provimento aos recursos interpostos por Shirlene Dantas Gadelha e Luiz Carlos Chaves da Silva, para julgar
suas contas regulares com ressalvas, alterando o item 9.4 e tornando sem efeito os subitens 9.4.1 e 9.4.2 da decisão recorrida;
a.2) negar provimento aos recursos interpostos por Jairo George Gama e Hermes Galvão de Sá Filho;
b) dar ciência aos responsáveis, aos interessados e à Procuradoria da República na Paraíba
VOTO
Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada em cumprimento ao subitem 9.2 do Acórdão 546/2009-Plenário
(relator o E. Min. Augusto Nardes), lavrado no âmbito do TC 029.611/2006-4, que trata de representação formulada pela
Controladoria Geral da União no Estado da Paraíba acerca de supostas irregularidades ocorridas na Secretaria Municipal de
Saúde de João Pessoa/PB, apontadas no Relatório de Ação e Controle 000190.019939/2005-71.
Por meio o Acórdão 1.713/2015-TCU-1ª Câmara, mantido pelo Acórdão 6.086/2016-TCU-Plenário, ambos da relatoria
do E. Ministro Benjamin Zymler, o Tribunal, entre outras medidas, julgou irregulares as contas especiais de Shirlene Dantas
Gadelha, Luiz Carlos Chaves da Silva, Jairo George Gama, Hermes Galvão de Sá Filho e de José Carlos Maciel de Carvalho,
bem como de outros responsáveis e da empresa Jetmed Comércio e Serviços Ltda. , e os condenou ao pagamento de débito em
razão de liquidação ilícita de despesas e desvio de finalidade na aplicação de recursos oriundos do Sistema Único de Saúde
(SUS), transferidos ao Município de João Pessoa/PB, no período de 2001 a 2005.
As imputações das condutas individuais que ensejaram a irregularidade das contas dos responsáveis podem ser assim
resumidas:
a) Shirlene Dantas Gadelha (parágrafos 8 a 8.6 da instrução): aplicação de recursos do Piso de Atenção Básica (PAB/SUS)
em finalidade diversa da estabelecida em norma de regência do SUS, ao autorizar o pagamento de despesas com o fornecimento
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de refeições e com serviços de locação de mesas, cadeiras e toalhas (subitem 2.1.1.6.7 do relatório da CGU – peça 1, p. 20-21),
no âmbito dos adiantamentos concedidos a à referida agente sob os números 005/2004 (peça 112) e 102/2004 (peça 35, p.13 à
peça 38, p. 25);
b) Luiz Carlos Chaves da Silva (parágrafos 10 a 10.6 da instrução): aplicação de recursos do Piso de Atenção Básica
(PAB/SUS) em finalidade diversa da estabelecida em norma de regência do SUS, ao autorizar o pagamento (notas fiscais e
recibos na peça 94, p. 34-36, 98-100, 140-142; na peça 95, p. 36-38 e na peça 115, p. 166-168) de flores, restaurante e gêneros
alimentícios, no âmbito dos adiantamentos concedidos a ele sob os números 62/2003, 84/2003, 118/2003, 42/2004 e 63/2003;
c) Jairo George da Gama (parágrafos 14 a 14.5 da instrução) – atesto da execução de serviços em duplicidade, no valor
de R$ 4.000,00, supostamente executados no Hospital Valentina Figueiredo pela empresa Jetmed Comércio e Serviços Ltda.,
relativos ao convite 27/2004 (subitem 2.1.4.17 do relatório da CGU – peça 1, p. 136-137) – ordens de pagamentos e notas fiscais
(fls. 6.120, 6.122, 6.128, 6.130, 6.158/6.160 e 6.162 - anexo 3, vol. 30 - peça 108);
d) Hermes Galvão de Sá Filho (parágrafos 13.4 a 13.15 da instrução): i) solidariamente com José Carlos Maciel de
Carvalho e a empresa Jetmed Comércio e Serviços Ltda.: autorização de pagamento em duplicidade, com recursos do PAB/SUS,
de serviços, nos valores de R$ 6.600,00 e R$ 8.199,80, à empresa Jetmed Comércio e Serviços Ltda., por força do convite
27/2004 da Prefeitura de João Pessoa-PB; ii) solidariamente com a empresa Jetmed Comércio e Serviços Ltda.: autorização de
pagamento em duplicidade, com recursos do Programa Atenção Hospitalar e Ambulatorial do SUS/ Atenção à Saúde nos Estados
e Municípios habilitados em Gestão Plena, de serviços, no valor de R$ 10.000,00, à empresa Jetmed Comércio e Serviços Ltda.,
por força do convite 27/2004 (subitem 2.1.4.17 do relatório da CGU) – ordens de pagamentos e notas fiscais às fls. 6.120, 6.122,
6.128, 6.130, 6.158/6.160 e 6.162, todos do anexo 3, vol. 30 (peça 108); iii) solidariamente com Jairo George Gama e a empresa
Jetmed Comércio e Serviços Ltda.: autorização de pagamento em duplicidade, com recursos do Programa Atenção Hospitalar e
Ambulatorial do SUS/Atenção à Saúde nos Estados e Municípios habilitados em Gestão Plena, de serviços supostamente
realizados no Hospital Valentina Figueiredo, no valor de R$ 4.000,00, pela empresa Jetmed Comércio e Serviços Ltda., relativos
ao convite 27/2004 (subitem 2.1.4.17 do relatório da CGU) – ordens de pagamentos e notas fiscais às fls. 6.120, 6.122, 6.128,
6.130, 6.158/6.160 e 6.162, todos do anexo 3, vol. 30 (peça 108); iv) solidariamente com o Sr. Arnaldo Luiz Rosas de
Albuquerque e a empresa Jetmed Comércio e Serviços Ltda.: autorização de pagamento em duplicidade, com recursos do
Programa Atenção Hospitalar e Ambulatorial do SUS/ Atenção à Saúde nos Estados e Municípios habilitados em Gestão Plena,
de serviços supostamente realizados no Complexo Hospitalar Humberto da Nóbrega, no valor de R$ 2.000,00, pela empresa
Jetmed Comércio e Serviços Ltda., relativos ao convite 27/2004 (subitem 2.1.4.17 do relatório da CGU) – ordens de pagamentos
e notas fiscais às fls. 6.120, 6.122, 6.128, 6.130, 6.158/6.160 e 6.162, todos do anexo 3, vol. 30 (peça 108).
Inconformados com a decisão, Shirlene Dantas Gadelha, Luiz Carlos Chaves da Silva, Jairo George Gama, Hermes
Galvão de Sá Filho e José Carlos Maciel de Carvalho interpuseram recursos de reconsideração às peças 249, 313, 315, 316 e
376.
Mediante instrução preliminar admissibilidade às peças 381 a 385, a Secretaria de Recursos, com o endosso do relator
em substituição, E. Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, manifestou-se pelo conhecimento dos recursos de
reconsideração interpostos por Shirlene Dantas Gadelha, Luiz Carlos Chaves da Silva, Jairo George Gama, e Hermes Galvão de
Sá Filho, bem como pelo não-conhecimento do recurso manejado por José Carlos Maciel de Carvalho, ante a intempestividade
da peça recursal, não-relevada pela ausência de fatos novos supervenientes.
No mérito, após exame das razões recursais, a Unidade Técnica, secundada pelo Ministério Público, opina por: dar
provimento aos recursos interpostos por Shirlene Dantas Gadelha e por Luiz Carlos Chaves da Silva, para alterar o item 9.4 e
tornar sem efeito os subitens 9.4.1 e 9.4.2 da decisão recorrida, bem como julgar as respectivas contas regulares com ressalvas;
e negar provimento aos recursos interpostos por Jairo George Gama e por Hermes Galvão de Sá Filho.
Feito esse resumo, passo a decidir.
Inicialmente, ratifico o despacho prévio de conhecimento dos recursos de reconsideração interpostos por Shirlene Dantas
Gadelha, Luiz Carlos Chaves da Silva, Jairo George Gama, e por Hermes Galvão de Sá Filho, uma vez satisfeitos os pressupostos
de admissibilidade previstos nos artigos 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992.
Quanto ao recurso aviado por José Carlos Maciel de Carvalho, anuo à proposta de não- admissibilidade do pedido ante a
intempestividade da peça recursal, a qual, nos termos do artigo 285, caput e § 2º, do Regimento Interno, não foi relevada por
ausência de fatos novos supervenientes que deveriam ser apresentados no prazo de 180 dias da notificação da decisão, conforme
demonstrado na instrução preliminar à peça 385.
No mérito, perfilho, em parte, os pareceres precedentes pelas razões que passo a expor.
Sobre o pagamento em duplicidade de despesas à empresa Jetmed Comércio e Serviços Ltda. por força do Convite
27/2004, assiste razão à unidade instrutiva e ao Ministério Público ao considerarem insuficientes os argumentos trazidos pelos
responsáveis Hermes Galvão de Sá Filho e Jairo George da Gama.
De acordo com a cláusula sétima da avença (fls. 1.712 do anexo 3, vol. 8), foi previsto pagamento total à contratada de
R$ 28.799,80, em contrapartida a serviços de manutenção técnica e preventiva de equipamentos, durante o prazo de vigência de
2 (dois) meses.
A municipalidade efetuou pagamentos de R$ 6.600,00, R$ 8.199,80, R$ 6.000,00, R$ 4.000,00 e R$ 4.000,00, em
16/6/2004, 22/6/2004, 23/6/2004 e 15/7/2004 (fls. 52-53 e 135 do vol. principal). Todavia, não foi apresentada justificativa para
os pagamentos de parcelas com idênticos valores, referentes à mesma licitação, ocorridos em 15/7/2004, 14/9/2004 e 15/9/2004
(fls. 1.813, 1.735, 1.737, 1.741 e 1.875 do anexo 3, vol. 8; fls. 52-53 do vol. principal e fls. 6.122 e 6.128 do anexo 3, vol. 30).

700
Tribunal de Contas da União
Secretaria das Sessões

Apesar de os responsáveis afirmarem que tais despesas suplementares foram respaldadas em termo aditivo ao contrato,
não fizeram prova do alegado. A conduta individual praticada por cada um dos agentes integra o nexo causal que resultou no
dano, sendo-lhes exigível postura diversa no âmbito das respectivas competências a fim de evitar os pagamentos em duplicidade
indevidos.
Dessa forma, nego provimento aos recursos de reconsideração interpostos por Hermes Galvão de Sá Filho e por Jairo
George da Gama.
Também são improcedentes as razões aduzidas pelos apelantes Shirlene Dantas Gadelha e Luiz Carlos Chaves da Silva.
Conquanto os responsáveis aleguem que as despesas de fornecimento de refeições, serviços de locação de cadeira, mesas e
toalhas tenham sido empregadas em evento para treinamento de integrantes de equipes do Programa Saúde da Família, ou ainda,
que o pagamento de flores, restaurante e aquisição de gêneros alimentícios não configura desvio de finalidade do Piso de Atenção
Básica, as características destes gastos, por si só, são incompatíveis com as exigências estabelecidas pela legislação de regência
e por orientação jurisprudencial desta Corte de Contas que veda a realização de gastos com recursos do SUS que não seja em
ações diretas de promoção, proteção e recuperação da saúde.
Sobre a regulamentação do tema, o item 3 do Manual para Organização da Atenção Básica no SUS (Portaria GM/MS
3.925/1998) dispõe que os recursos financeiros do PAB/SUS poderão ser utilizados em todas as despesas de custeio e capital
relacionadas para a gestão da atenção básica e coerentes com as diretrizes do Plano Municipal de Saúde, com base nas seguintes
orientações:
I- Todas as despesas de custeio da Atenção Básica podem ser realizadas com recursos do PAB, excluindo:
- Pagamento de servidores inativos;
- pagamento de gratificação de função de cargos comissionados, exceto aqueles diretamente ligados às unidades de
atenção básica;
- Pagamento de assessorias/consultorias prestadas por servidor público, quando pertencente ao quadro permanente dos
municípios
- transferências de recursos na forma de contribuições, auxílios ou subvenções a instituições privadas, inclusive
filantrópicas
II- Todas despesas de capital relacionadas à rede básica podem ser realizadas com recursos do PAB, excluindo:
- a aquisição e reforma de imóveis não destinados à prestação direta de serviços de saúde à população;
- a aquisição de equipamentos e materiais permanentes, incluindo veículos de qualquer natureza, não destinados à
realização das ações de atenção básica;
III- As despesas decorrentes de ações de saúde de média e alta complexidade e de assistência hospitalar não dever ser
realizadas com recursos do PAB. (grifei)
A Lei 8.080/90 exige que os recursos do SUS transferidos a estados e municípios sejam aplicados em benefício direto da
saúde do cidadão, por meio de remuneração de profissionais da área de saúde, da aquisição, produção e uso de materiais, produtos
e medicamentos em procedimentos ambulatoriais e hospitalares, transplantes, capacitação de profissionais da área de saúde,
realização de campanhas e serviços que objetivem orientar preventivamente sobre riscos, sintomas e tratamento de doenças,
campanhas de vacinação, atividades de controle e combate a vetores de doenças, inclusive zoonoses, além de outras ações e
serviços que, de forma incontroversa, contribuam direta e decisivamente para a promoção, proteção e recuperação da saúde
individual e/ou coletiva.
Ao dirimir controvérsias sobre o assunto, o Tribunal de Contas da União prolatou a Decisão 600/2000-Plenário, na qual
firmou o seguinte entendimento acerca da matéria:
8.2. firmar entendimento no sentido de que a rede de serviços do SUS constitui a parte da infra-estrutura do sistema
destinada a prover as ações e os serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde inseridos no campo de atuação do
Sistema Único de Saúde, conforme as disposições dos arts. 196 e 198, II, da Carta Magna c/c o inciso III do art. 5° da Lei n°
8.080/90, bem como aquelas ações constantes do art. 200 da Constituição Federal c/c o art. 6° da Lei n° 8.080/90, não se
considerando em sua abrangência órgãos, entidades e unidades voltados exclusivamente para a realização de atividades
administrativas;
8.3 firmar entendimento no sentido de que os recursos federais transferidos à conta do SUS a estados, Distrito Federal
e município, com fulcro no art. 3º da Lei nº 8.142/90, devem ser aplicados, conforme estabelecido no parágrafo único do art. 2º
da referida lei, seguindo os seguintes critérios:
8.3.1. na hipótese de aplicação em investimentos, estes devem ocorrer na rede de serviços, tomada na acepção da alínea
8.2 retro, o que afasta a possibilidade de aplicação em imóveis, móveis, equipamentos, veículos, etc., destinados às atividades
administrativas de setores das secretarias de saúde e dos governos municipal e estadual não diretamente vinculados à execução
de ações e serviços de saúde, observando-se ainda a prioridade de seu direcionamento à rede pública, em conformidade com
os arts. 4° e 24 da Lei n° 8.080/90, e a vedação constante do art. 199, § 2°, da Constituição Federal;
8.3.2 na hipótese de aplicação na cobertura assistencial ambulatorial e hospitalar e nas demais ações de saúde, os
recursos federais devem financiar despesas correntes, nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 12 da Lei nº 4.320/64, exclusivamente
para manutenção da assistência ambulatorial e hospitalar, das demais ações de saúde e dos órgãos, unidades e entidades que
as realizam, não sendo cabível sua destinação a setores das secretarias de saúde e dos governos municipais e estadual não
diretamente vinculados à execução de ações de saúde. (grifei)
As despesas impugnadas nestes autos são de natureza tipicamente administrativa, pois, embora classificadas como
despesas de custeio, não podem ser arcadas com recursos do Piso da Atenção Básica, pois são gastos comuns da estrutura da
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Secretaria Municipal de Saúde, que deveriam ser custeadas com recursos do próprio ente municipal, tendo em vista que a
utilização dos recursos do SUS deve ser restrita às ações e serviços de saúde vinculadas diretamente ao atendimento da população.
Considero exigível conduta diversa dos responsáveis, porquanto, na condição de gestores de despesas realizadas sob
regime de adiantamento de fundos, deveriam ter ciência das diretrizes legais, normativas e da jurisprudência desta Corte de
Contas, não cabendo delas se eximir por falta de orientação e supervisão das autoridades superiores do município.
Demais disso, ao contrário do que sustenta a Unidade Técnica, não houve afastamento prévio da responsabilidade desses
agentes quando da análise do TC 029.611/2006-4, pois, segundo voto condutor do Acórdão 1.189/2016-TCU-Plenário (relator
o E. Ministro Benjamin Zymler), o exame dessa questão foi remetido aos presentes autos.
Nesse ponto, divirjo da Unidade Técnica e do Ministério Público, e nego provimento aos recursos de reconsideração
interpostos por Shirlene Dantas Gadelha e Luiz Carlos Chaves da Silva
Ante todo o exposto, voto por que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 504/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 014.795/2009-8.
2. Grupo II – Classe de Assunto: I - Recurso de Reconsideração em Tomada de Contas Especial
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes:
3.1. Interessados: Controladoria-geral da União (vinculador) (26.664.015/0001-48); Prefeitura Municipal de João Pessoa
- PB (08.778.326/0001-56)
3.2. Responsáveis: Abraão Cavalcanti de Lacerda (395.297.894-91); Antônio Augusto de Arroxelas Macêdo
(020.590.024-00); Antônio Hervázio Bezerra Cavalcanti (160.040.194-53); Antônio de Pádua Leite Ramalho (441.549.844-20);
Arnaldo Luiz Rosas de Albuquerque (078.701.674-87); Berlandia Ferreira Lima (874.137.874-15); Cícero de Lucena Filho
(142.488.324-53); Dimas Gomes de Araújo (356.840.387-00); Eudes Dutra de Lima (219.875.644-72); Flávia de Oliveira Lopes
Cahino (929.927.494-00); Guilherme Travassos Sarinho (058.138.674-49); Hermes Galvão de Sá Filho (008.878.384-72); Inaldo
de Souza Brito (788.300.014-49); Jairo George Gama (395.495.934-87); Jetmed Comercio e Servicos Ltda. (05.399.426/000183); José Carlos Maciel de Carvalho (023.152.544-34); Key France de Paula Maia (910.442.194-91); Liomar Lira Mendes Braga
(002.326.104-87); Lizete Vieira Lopes (219.376.484-00); Luiz Carlos Chaves da Silva (630.946.904-59); Luiz Gonzaga do
Nascimento (132.954.384-04); Maria José Brito Tavares (396.638.094-34); Maria das Graças Andrade Diniz (132.120.604-68);
Otávio Antônio Azevedo de Sá Leitão (048.543.494-68); Pedro Gomes Bessa (725.821.204-30); Prefeitura Municipal de João
Pessoa - PB (08.778.326/0001-56); Ricardo José Brindeiro de Araújo (123.906.314-87); Roseana Maria Barbosa Meira
(250.489.534-87); Shirlene Dantas Gadelha (374.069.654-00); Simone de Figueiredo Vanderlei (788.843.494-00); Temístocles
Batista Cavalcanti (402.258.364-91); Wilka Rodrigues de Medeiros (526.379.804-00)
3.3. Recorrentes: Shirlene Dantas Gadelha (374.069.654-00); Luiz Carlos Chaves da Silva (630.946.904-59); Jairo
George Gama (395.495.934-87); Hermes Galvão de Sá Filho (008.878.384-72).
4. Órgão: Prefeitura de João Pessoa - PB.
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler.
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: Zilma de Vasconcelos Barros (8836/OAB-PB); Demétrius Faustino de Souza (8637/OAB-PB);
André Wanderley Soares (11834/OAB-PB); Geraldo de Margela Madruga (3329/OAB-PB); Soraya Chaves de Sousa Alves
(10576/OAB-PB); Francisco Cláudio de Sousa (8035/OAB-PB); Antônio Gabínio Neto (3766/OAB-PB); Luanna Cristina
Ugulino Alves (15306/OAB-PB); Washington Luis Soares Ramalho (6589/OAB-PB); Flávia Raquel Oliveira de Arroxelas
Macedo (16361/OAB-PB); Lissandro de Queiroz Mota (13379/OAB-PB); José Guedes Dias (OAB/PB 4.425); Luciana Emília
de Carvalho Torres Galindo Coutinho (OAB/PB 5541).
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por Shirlene Dantas Gadelha, Luiz
Carlos Chaves da Silva, Jairo George Gama, Hermes Galvão de Sá Filho e por José Carlos Maciel de Carvalho, contra o
Acórdão 1.713/2015-TCU-1ª Câmara, mantido pelo Acórdão 6.086/2016-TCU-Plenário (relator Ministro Benjamin Zymler),
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões
expostas pelo Relator e com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em:
9.1. não conhecer do recurso interposto por José Carlos Maciel de Carvalho;
9.2. conhecer dos recursos interpostos por Shirlene Dantas Gadelha, Luiz Carlos Chaves da Silva, Jairo George Gama e
por Hermes Galvão de Sá Filho para, no mérito, negar-lhes provimento;
9.3. dar ciência desta deliberação aos recorrentes.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
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12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0504-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues (Relator), Bruno Dantas e Vital
do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.

GRUPO I – CLASSE I – Primeira Câmara
TC 018.781/2013-6
Natureza(s): I Recurso de Reconsideração em Tomada de Contas Especial)
Órgão/Entidade: Município de Indaiatuba - SP
Responsáveis: Home Care Medical Ltda (62.248.067/0001-05); José Onério da Silva (747.213.13853); Município de Indaiatuba - SP (44.733.608/0001-09)
Representação legal: Gustavo Henrique Caputo Bastos (7383/OAB-DF) e outros, representando José
Onério da Silva; Eduardo Leandro de Queiroz e Souza (109013/OAB-SP) e outros, representando Prefeitura
Municipal de Indaiatuba - SP.
SUMÁRIO: RECURSOS DE RECONSIDERAÇÃO. MUNICÍPIO NÃO ALCANÇADO PELA
DECISÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DE
OUTRO
RESPONSÁVEL.
CONHECIMENTO.
INEXISTÊNCIA
DE
NULIDADE.
IRREGULARIDADE EM EDITAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. DEMAIS ELEMENTOS
INCAPAZES DE AFASTAR AS RAZÕES DA DECISÃO PROFERIDA. PROVIMENTO PARCIAL.
RELATÓRIO
Adoto, como Relatório, a instrução constante da peça 117, que contou com a anuência do Secretário
(peça 119) e do Ministério Público (peça 120).
“INTRODUÇÃO
1. Trata-se de recursos de reconsideração interpostos por José Onério da Silva, ex-Prefeito do Município de Indaiatuba/SP
(peça 87) e pelo próprio ente municipal (peça 102), contra o Acórdão 7.417/2016 (peça 72), transcrito abaixo, mantido pelo
Acórdão 357/2017 (peça 88), o qual foi retificado, por inexatidão material, pelo Acórdão de Relação 1.671/2017 (peça 99), todos
da Primeira Câmara, relatados pelo Ministro Benjamin Zymler:
9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas pelo Município de Indaiatuba/SP;
9.2. julgar irregulares as contas do Sr. José Onério da Silva, ex-prefeito de Indaiatuba/SP, e da empresa Home Care
Medical Ltda., com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e “c” e § 2°, alínea “b”, da Lei 8.443/1992 c/c os
arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e condená-los, em solidariedade, ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a
fixação do 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 Municipal de Saúde de Indaiatuba/SP, atualizada
monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma
prevista na legislação em vigor.
VALOR ORIGINAL (R$)
DATA DA OCORRÊNCIA
63.221,54
6/11/2008
9.3. aplicar ao Sr. José Onério da Silva, ex-prefeito, e à Home Care Medical Ltda., a multa prevista no art. 57 da Lei
8.443/1992, nos valores individuais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e R$ 15.000,00 (quinze mil reais), respectivamente,
fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea
"a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data
deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;
9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art.
219, inciso II, do RI/TCU, caso não atendidas as notificações;
9.5. autorizar, caso solicitado, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e
seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento
da notificação, e os demais a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada parcela, atualizada monetariamente, os encargos legais
devidos, na forma prevista na legislação em vigor;
9.6. encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam, aos responsáveis, à
Prefeitura de Indaiatuba/SP e à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 3º do art. 16 da Lei
8.443/1992, para adoção das medidas que entender cabíveis.
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HISTÓRICO
2. Trata-se, originariamente, de tomada de contas especial (TCE), instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em
face de José Onério da Silva, ex-prefeito do município de Indaiatuba/SP, em virtude da impugnação de despesas efetuadas com
recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme apurado no Relatório de Demandas Especiais 190.039172/2008-49 (peça
3) da antiga Controladoria Geral da União (CGU), atual Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União (CGU).
Trata-se de valores transferidos do Fundo Nacional de Saúde (FNS), na modalidade “fundo a fundo”, relacionados à parte
variável do Piso de Atenção Básica, para assistência farmacêutica no ente municipal.
2.1. Após fiscalização no Município de Indaiatuba/SP, a Secretaria Federal de Controle Interno da CGU identificou
diversas irregularidades, descritas no Relatório de Demandas Especiais 190.039172/2008-49 (peça 3), nos seguintes termos:
a) possível direcionamento do certame licitatório, objetivando favorecer a empresa Home Care Medical Ltda. (peça 3,
p. 5-6, item 2.1.1.1.1);
b) restrição da competitividade do certame, tendo em vista que: a) a publicação do edital 16/2006 ocorreu em desacordo
com o previsto na Lei de Licitações (peça 3, p. 7-8, item 2.1.1.1.2); e b) não se promoveu o parcelamento do objeto, que seria
divisível (peça 3, p. 8-10, item 2.1.1.1.3);
c) aquisição de produtos sem licitação (peça 3, p. 10-11, item 2.1.1.1.4);
d) apresentação de notas fiscais, sem descrição detalhada do material fornecido (peça 3, p. 11-12, item 2.1.1.1.5);
e) ausência de pesquisa de preços nas prorrogações contratuais (peça 3, p. 12-13, item 2.1.1.1.6);
f) recebimento de produtos, sem observância do art. 15, § 8º, da Lei 8.666/1993 (peça 3, p. 13-15, item 2.1.1.1.7);
g) despesas indevidamente pagas com recursos do Programa Assistência Farmacêutica Básica (peça 3, p. 15-16, item
2.1.1.1.8);
h) superfaturamento na aquisição de medicamentos no contrato de terceirização de serviços de farmácia (peça 3, p. 1627, item 2.1.1.1.9).
2.2. Em instrução nesta Corte após saneamento dos autos, a unidade técnica propôs a citação do recorrente pelo valor
originário de R$ 63.221,54 (peça 14, p. 8-10, item 19) decorrente do superfaturamento na aquisição de medicamentos, entre
outros pontos. Após análise das alegações de defesa apresentadas, a unidade técnica propôs o afastamento do débito imputado
ao recorrente, com aplicação de multa, dentre outras medidas (peças 56-58). O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas
da União (MP/TCU) manifestou concordância com a instrução técnica (peça 59).
2.3. Entretanto, o Relator a quo determinou o retorno dos autos à unidade técnica para que avaliasse o débito, tendo como
parâmetro o Banco de Preços em Saúde (BPS), sistema que mais se amolda ao disposto no artigo 15, §5º, da Lei 8.666/1993
(peça 60).
2.4. A unidade técnica, em atendimento ao despacho prolatado, comparou os preços dos medicamentos indicados em
lista da CGU (peça 3, p. 17-26) com os valores constantes do BPS (peça 67), tendo constatado superfaturamento de R$ 66.331,54,
um pouco acima do valor apurado pelo Controle Interno, de R$ 63.221,54, mantido na proposta de imputação ao responsável.
2.5. Após análise das alegações de defesa, tendo por base a confirmação do dano ao erário, o Tribunal, por meio do
Acórdão 7.417/2016 – Primeira Câmara (peça 72), relatado pelo Ministro Benjamin Zymler, julgou irregulares as contas de José
Onério da Silva, imputando-lhe débito solidário com a empresa Home Care Medical Ltda. e aplicando-lhes multa, na forma
descrita na introdução acima.
2.6. Com vistas a sanear omissões e contradições apontadas no Acórdão 7.417/2016 – Primeira Câmara, a Prefeitura
Municipal de Indaiatuba/SP apôs embargos de declaração (peça 77), requerendo a reforma do julgado. O Tribunal, por intermédio
do Acórdão 357/2017 (peça 88), alterado, por inexatidão material, pelo Acórdão 1.671/2017 (peça 99), ambos da Primeira
Câmara, sob a relatoria do Ministro Benjamin Zymler, manifestou-se, nos seguintes termos:
9.1. não conhecer os embargos de declaração opostos pelo Município de Indaiatuba/SP, ante a ausência de interesse
recursal;
9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao recorrente.
2.7. Insatisfeito, José Onério da Silva interpôs o presente recurso de reconsideração (peça 87), requerendo (peça 87, p.
21-22):
(...) o conhecimento do recurso e o seu processamento em seu duplo efeito, nos termos dos artigos 285, do RITCU, e 33,
da Lei n 9 . 8.443/92.
(...) o provimento ao apelo, para acatar a preliminar suscitada e declarar nula a decisão recorrida, ou, no mérito, reformar
o v. aresto recorrido, julgando regulares — ainda que com ressalvas — as contas do recorrente. Sucessivamente, requer a redução
do excessivo e desproporcional quantum da multa aplicada ao patamar mínimo legal, nos termos da jurisprudência sedimentada
por esta C. Corte de Contas.
2.8. Também irresignada, a Prefeitura Municipal de Indaiatuba/SP interpôs recurso de reconsideração (peça 102),
requerendo (peça 102, p. 19):
(...) que o presente RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO seja conhecido e, no mérito, provido, reformando-se o Acórdão
7417/2016 para o fim de JULGAR REGULAR A TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, como medida de JUSTIÇA.
ADMISSIBILIDADE
3. Reitera-se o exame preliminar de admissibilidade (peças 103 e 105-106), ratificado pelo Exmo. Sr. Ministro-Relator,
na peça 110, que concluiu pelo conhecimento do recurso interposto por José Onério da Silva, suspendendo-se, para o recorrente
e os responsáveis condenados em solidariedade com ele, os efeitos dos itens 9.2, 9.3 e 9.4 do Acórdão 7.417/2016, mantido pelo
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Acórdão 357/2017, o qual foi retificado, por inexatidão material, pelo Acórdão de Relação 1.671/2017, todos da Primeira
Câmara, sob a relatoria do Ministro Benjamin Zymler, eis que preenchidos os requisitos processuais aplicáveis à espécie.
3.1. Ratifica-se, também, o exame preliminar de admissibilidade (peça 104), que concluiu pelo não conhecimento do
recurso de reconsideração interposto pela Prefeitura Municipal de Indaiatuba/SP, por inexistência de interesse recursal, razão
pela qual não se adentrará ao mérito do pedido, nesta assentada.
MÉRITO
4. Delimitação
4.1. Constituem objetos do recurso de José Onério da Silva as seguintes questões:
a) Se houve afronta aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal na atuação desta Corte
em relação ao recorrente na presente TCE (peça 87, p. 3-5);
b) Se a metodologia de cálculo do superfaturamento nos preços praticados no bojo das compras em análise no presente
processo é confiável e atribui liquidez e certeza ao débito imputado às partes (peça 87, p. 6-12);
c) Se as aquisições de medicamentos em discussão no processo foram regulares (peça 87, p. 12-16);
d) Se o recorrente pode ser responsabilizado pelas irregularidades tratadas nos presentes autos (peça 87, p. 16-19); e
e) Se houve afronta ao princípio da razoabilidade na condenação imposta ao recorrente (peça 87, p. 18-22).
5. Afronta aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal e atuação desta Corte em
relação ao recorrente (peça 87, p. 3-5)
5.1. O recorrente afirma ter havido afronta aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal
na atuação desta Corte no procedimento empregado no presente processo, impondo-se a nulidade do julgado recorrido, tendo em
vista os seguintes argumentos:
a) Em relação ao suposto superfaturamento dos preços dos medicamentos adquiridos com recursos do FNS, a proposta
inicial da CGU teve como único referencial o comparativo entre os valores pagos pelo Município de Indaiatuba/SP e certame
promovido pelo Município de Paulínia/SP, perfazendo valor a maior de R$ 63.221,54, o qual constou na citação das partes (peça
87, p. 3);
b) A unidade técnica teceu críticas à metodologia empregada pela CGU (peça 56), tendo em vista a diferença entre as
quantidades de medicamentos adquiridas nos dois municípios e a utilização do preço mínimo oferecido na licitação de Paulínia.
Com isso, o Relator a quo determinou a restituição dos autos à unidade técnica, para adoção do Banco de Preços em Saúde
(BPS), como referencial para avaliação da economicidade dos valores pagos pelo Município de Indaiatuba/SP (peça 60);
c) Em nova instrução (peças 61-66), considerando a média ponderada dos registros no BPS de cada medicamento e,
quando omissos os registros, os valores originalmente informados pela CGU, a Secretaria de Controle Externo no Estado de São
Paulo (Secex/SP) apontou sobrepreço de R$ 66.247,56. Diante da pequena diferença, limitou-se o débito ao montante
originalmente proposto pelo Controle Interno (peça 87, p. 3);
d) Depois de desconsiderar a metodologia empregada pela CGU e adotar o BPS como referencial, ratificando a imputação
de débito, o recorrente não foi instado a se manifestar sobre as novas diligências realizadas e conclusões técnicas. Disso decorre
a nulidade do acórdão recorrido, diante do cerceamento ao exercício do contraditório, com violação aos princípios do devido
processo legal e da ampla defesa (peça 87, p. 4-5);
e) A oitiva do recorrente seria necessária à correta conclusão do feito, pois as controvérsias sobre a possibilidade de
adoção do BPS como referencial comparativo não é matéria pacífica no âmbito do Tribunal, sobretudo quando utilizado como
parâmetro único para ratificar os cálculos iniciais da CGU, embasados em metodologia flagrantemente inconsistente, como
reconheceu a unidade técnica (peça 87, p. 4);
f) O contraditório, na concepção atual, é a outorga de poderes para que as partes participem no desenvolvimento e no
resultado do processo, de forma mais paritária possível, influenciando os pronunciamentos jurisdicionais. Ao não permitir o
exercício desse direito, viola-se as garantias constitucionais consagradas no artigo 5º, LV, da Constituição Federal, mostrandose nulo o julgado combatido, conforme jurisprudência do Tribunal. Assim, não merece prosperar a assertiva colocada no voto
condutor da deliberação recorrida, no sentido de que seria desarrazoado retornar os autos para novo chamamento dos
responsáveis (peça 87, p. 4-5).
Análise
5.2. Os argumentos do recorrente não merecem prosperar. Conforme a doutrina e a jurisprudência processual penal e
processual civil majoritárias, aplicadas subsidiariamente ao processo administrativo nesta Corte, pas de nullité sans grief. Não
há nulidade sem que se demonstre, de maneira indiscutível, que, do defeito processual, resultou prejuízos à defesa da parte.
5.3. O princípio tem ampla aceitação na jurisprudência desta Casa (Acórdão 2.649/2007 - Primeira Câmara, relatado pelo
Ministro Valmir Campelo) e restou reconhecido no Regimento Interno do TCU:
Art. 171. Nenhum ato será declarado nulo se do vício não resultar prejuízo para a parte, para o erário, para a apuração dos
fatos pelo Tribunal ou para a deliberação adotada.
5.4. Não se vislumbra, na espécie, prejuízo às partes, mostrando-se conservadora a postura desta Corte, em utilizar o BPS
para confirmar o superfaturamento nos preços dos medicamentos praticados no contrato objeto de análise.
5.5. Como afirma o recorrente, a CGU comparou os valores pagos por medicamento à Empresa Home Care Medical
Ltda., nos exercícios de 2007 e 2008, com os preços constantes de licitação realizada na cidade de Paulínia/SP, distante 48 km
de Indaiatuba, em 2006, cujo objeto foi a aquisição parcelada de medicamentos, com prazo de vigência de 12 meses. O órgão
constatou superfaturamento da ordem de R$ 63.221,54 (peça 3, p. 16-27), sendo esse o montante utilizado na citação nesta Corte
(peça 19).
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5.6. A identificação de parâmetros confiáveis de preços de medicamentos adquiridos pela Administração Pública é um
dos grandes desafios desta Corte e, sobretudo, dos gestores de recursos governamentais, haja vista a grande variação nestas
aquisições, diferenças em princípios ativos e padronização.
5.7. A jurisprudência desta Casa já se manifestou favoravelmente à utilização dos valores apresentados pela Câmara de
Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), como no Acórdão 217/2007 – Segunda Câmara, relatado pelo Ministro
Aroldo Cedraz; e, atualmente, tem considerado mais consistentes os dados do BPS, sem, entretanto, desconsiderar, por óbvio, a
comparação entre preços de certames similares ou a com outros bancos de dados, como Siasg e Comprasnet.
5.8. No caso, a CGU se utilizou de certame próximo e semelhante à compra realizada pelo Município de Indaiatuba/SP.
Entretanto, a unidade técnica apontou fragilidades na análise do Controle Interno (peça 56, p. 17-20, itens 68.7-69), relacionadas
à diferença entre as quantidades de medicamentos adquiridas na licitação analisada pelo órgão e no paradigma do Município de
Paulínia, além da utilização de preço mínimo, configurando distorções.
5.9. Atento à análise da unidade técnica, o Relator da deliberação original determinou que a Secex/SP avaliasse a
economicidade dos valores pagos à empresa Home Care com base no Banco de Preços em Saúde (BPS) (peça 60). Logo, em
postura conservadora, o julgador optou por testar os parâmetros da CGU diante de novo paradigma.
5.10. Destaque-se que, após intensas discussões históricas, acerca dos preços referenciais de medicamentos, com vistas
a calcular superfaturamentos em compras governamentais, a jurisprudência desta Casa tem se consolidado em torno do BPS,
como paradigma mais condizente com as aquisições realizadas pelo Poder Público (Acórdãos 5.708/2017 – Primeira Câmara e
2.901/2016 – Plenário, ambos sob a relatoria do Ministro Benjamin Zymler).
5.11. Transcreve-se, nesse sentido, o seguinte trecho do despacho proferido pelo Relator a quo para justificar a utilização
dessa metodologia destinada a confirmar os dados apresentados pela CGU (peça 60, p. 1-2):
Cabe enfatizar que o BPS é um sistema criado em 1998 pelo Ministério da Saúde com objetivo de registrar e
disponibilizar informações das compras públicas e privadas de medicamentos e produtos para a saúde. A inserção de informações
de compras no BPS é voluntária, embora o Ministério Público Federal, diversos Ministérios Públicos Estaduais e o próprio
Tribunal de Contas da União venham reconhecendo sua importância e recomendando aos estados e municípios a alimentação
rotineira do BPS.
Todavia, o fato de o cadastramento de dados no sistema ocorrer em caráter voluntário não compromete a fidedignidade
das informações do sistema, pois a maior parte dos medicamentos ainda conta com elevado número de registros, tornando os
valores praticados representativos de mercado. O sistema, a meu ver, é o que mais se amolda ao disposto no art. 15, § 5º, da Lei
8.666/1993.
5.12. Diante disso, ao proceder ao cotejo dos preços dos medicamentos adquiridos pelo Município de Indaiatuba/SP, em
cumprimento à determinação, a unidade técnica restou por reconhecer que, de fato, houve superfaturamento, identificando,
inclusive, valor superior ao encontrado pela CGU, de modo a ratificar os cálculos do Controle Interno (peças 67-69). Ao final, o
valor originalmente apontado como dano ao erário é que foi imputado ao recorrente, na forma explicada no relatório do acórdão
recorrido.
5.13. Assim, não há que se falar em afronta ao contraditório e à ampla defesa, haja vista que o valor do superfaturamento
foi apresentado ao recorrente, tendo sido, posteriormente, apenas confirmado pela unidade técnica, tendo por base o BPS, como
explicado no relatório do acórdão recorrido (peça 74, p. 40-41):
32. Com base nos dados contidos nos quadros acima, verifica-se que não houve economicidade dos valores pagos à
empresa Home Care Medical Ltda. decorrente do contrato firmado com o município de Indaiatuba/SP para a prestação de
serviços e o fornecimento de medicamentos. Somando os valores dos quadros acima, constata-se que houve superfaturamento
no montante de R$ 66.247,56, ou seja, valor um pouco acima do que foi apurado pela CGU (R$ 63.331,54). Conforme
mencionado anteriormente, grande parte dos preços constantes da licitação realizada pelo Município de Paulínia/SP guarda
similaridade com os preços de medicamentos obtidos do BPS.
33. Dessa forma, diante da confirmação de superfaturamento, deixa-se de acolher a defesa aduzida pelo Sr. José Onério
da Silva, uma vez que ficou comprovado que os valores pagos pelo Município de Indaiatuba/SP à empresa Home Care Medical
Ltda. foram acima dos praticados pelo mercado, conforme apurado pela CGU e confirmado após consulta realizada no BPS.
Desse modo, considerando que o responsável não conseguiu elidir a irregularidade apontada pela CGU, apresenta-se proposta
no sentido de que este Tribunal julgue irregulares as contas do Sr. José Onério da Silva, CPF 747.213.138-53, ex-prefeito do
Município de Indaiatuba/SP e condene, em solidariedade, com a empresa Home Care Medical Ltda., CNPJ 62.248.067/0001-05,
ao ressarcimento do valor de R$ 63.221,54 aos cofres do Fundo Nacional de Saúde – FNS. (Grifos no original)
5.14. Assim, a metodologia empregada pela unidade técnica restou por corroborar o débito calculado pela Controladoria
Geral da União, sendo que o Tribunal imputou ao responsável exatamente a quantia calculada pelo Controle Interno. Logo, não
há que se falar em afronta ao contraditório e à ampla defesa da parte.
6. Metodologia de cálculo do superfaturamento nos preços praticados no âmbito das compras em análise no
presente processo, confiabilidade, liquidez e certeza do débito imputado às partes (peça 87, p. 6-12)
6.1. O recorrente afirma que a metodologia de cálculo do superfaturamento nos preços praticados no âmbito das compras
em análise no presente processo não é confiável, afastando-se a liquidez e certeza necessários para imputação de débito às partes,
tendo em vista os seguintes argumentos:
a) A imputação de débito decorreu de superfaturamento calculado originalmente pela CGU e ratificado por diligências
complementares baseadas na adoção do BPS como referencial comparativo (peça 87, p. 6);
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b) A verificação do suposto superfaturamento e a condenação do ora recorrente não merecem prosperar, pois, na prática,
não foi comprovada nos autos;
c) A jurisprudência do Tribunal é firme no sentido de que a caracterização do sobrepreço não pode ser presumida para
fins de responsabilidade pessoal (peça 87, p. 6);
d) A auditoria da CGU sobre o superfaturamento dos responsáveis se baseia exclusivamente na comparação entre os
valores pagos por medicamento à empresa Home Care Medical Ltda., nos exercícios de 2007 e 2008, com valores constantes da
licitação realizada na cidade de Paulínia/SP (Pregão 19/2006) (peça 87, p. 6);
e) Como assentado pela Secex/SP, a metodologia é imprestável e inconclusiva, em razão da diferença entre as quantidades
de medicamentos adquiridas nos dois municípios, o que afeta os preços unitários, como demonstrou o exame técnico, com
exemplos colocados em quadro transcrito no recurso; e por conta do critério do certame, baseado no preço da melhor classificada.
Para a unidade técnica, faz-se necessário balancear preços elevados em produtos com valores abaixo dos parâmetros do mercado.
Para exemplificar, a unidade técnica coteja os preços praticados pela empresa Home Care com os valores estimados na licitação
de Paulínia, tendo encontrado economia de R$ 2.376,96. Logo, a base de cálculo ofertada pela CGU não se presta à demonstração
do suposto superfaturamento (peça 87, p. 6-9);
f) A utilização do BPS como referencial comparativo também não tem o condão de amparar conclusão por
superfaturamento nos preços praticados ou mesmo chancelar as distorcidas conclusões presentes na proposta elaborada pela
CGU (peça 87, p. 9);
g) O BPS, tendo em vista as fragilidades e limitações para obtenção do preço de mercado, não deve ser utilizado como
parâmetro legítimo na apuração de sobrepreço em medicamentos, como já se posicionou esta Corte em, ao menos, cinco
deliberações, a exemplo do Acórdão 3.759/2014 – Primeira Câmara, relatado pelo Ministro José Múcio Monteiro (peça 87, p.
9);
h) A afirmação de que o Tribunal decidiu recentemente pela validade de se utilizar tal sistema como referencial de preços
de mercado, no bojo do Acórdão 2.901/2016 – Plenário, relatado pelo Ministro Benjamin Zymler, não é unânime. Nos votos
vencidos juntados a esse julgado, há considerações sobre a imprestabilidade da metodologia empregada. O Ministro Vital do
Rêgo ilustra, de forma clara, a ilegitimidade da adoção do BPS como referencial para avaliação da economicidade de preços
praticados. Aponta, como fragilidades, por exemplo, a alimentação voluntária e registro apenas das aquisições do setor público,
sem possibilitar a obtenção dos preços de mercado, bem como o cálculo da média com base nos dezoito meses anteriores (peça
87, p. 9-10);
i) Mesmo que se considere o resultado final do Acórdão 2.901/2016 – Plenário, o fato é que o julgado não guarda
similitude fática para justificar a utilização, no caso, do BPS como referencial comparativo de preços. Naquele caso, o Banco de
Preços em Saúde foi adotado acrescido de valores registrados no Comprasnet/Siasg e com auxílio de outros dois pregões
realizados pelo próprio licitante. No presente caso, o BPS, já questionável, foi utilizado apenas para chancelar referencial
originário absolutamente precário, decorrente de certame de outro município, com características e demandas absolutamente
diversas, cuja eficácia foi rechaçada pela própria Secex/SP. Logo, trata-se de situações distintas (peça 87, p. 10);
j) Os preços praticados foram amparados em ampla pesquisa de mercado, realizada na fase interna do certame, nos termos
da Lei 8.666/1993, considerando-se a realidade municipal e os valores de mercado. Essa postura atende à jurisprudência desta
Casa, a exemplo do Acórdão 5.101/2014 – Primeira Câmara, relatado pelo Ministro Benjamin Zymler. De acordo com esse
precedente, não se pode basear superfaturamento apenas em certame ou outro contrato anteriormente celebrado (peça 87, p. 11);
k) Apesar de as decisões de outros órgãos não vincularem o TCU, deve-se considerar que o as contas do recorrente foram
aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, tendo atestado, de forma inequívoca, a compatibilidade dos preços
contratados aos praticados no mercado, conforme trecho transcrito no recurso (peça 87, p. 11);
l) Diante da ausência de suporte em parâmetros referenciais válidos e legítimos, pela incontroversa observância aos preços
praticados no mercado no município e pela economicidade das contratações, mostra-se incorreta a conclusão sobre sobrepreço
no objeto desta TCE e, por conseguinte, a condenação em débito do recorrente (peça 87, p. 12).
Análise
6.2. Não assiste razão ao recorrente. De acordo com o §1º, inciso II, do artigo 210 do Regimento Interno do Tribunal de
Contas da União, a apuração do débito far-se-á mediante estimativa, quando, por meios confiáveis, apurar-se quantia que
seguramente não excederia o real valor devido.
6.3. Primeiramente, é importante ressaltar que, não obstante as críticas colocadas pela unidade técnica em relação aos
parâmetros de cálculo do superfaturamento nas aquisições analisadas nos autos, a análise empreendida pela CGU restou ratificada
em exame complementar detalhado nesta Corte.
6.4. Cabe lembrar, conforme o item 2.1.1.1.9 do Relatório de Demandas Especiais n. 00190.039172/2008-49, elaborado
pela CGU (peça 3, p. 16-27), os valores pagos por medicamento à Empresa Home Care Medical Ltda., nos exercícios de 2007 e
2008, foram cotejados com o resultado de licitação realizada na cidade de Paulínia em 2006, para aquisição parcelada dos
mesmos produtos no período de 12 meses. Logo, trata-se de aquisições que ocorreram contemporaneamente aos gastos em análise
nos presentes autos, em ente municipal distante apenas 48 km de Indaiatuba/SP, portanto, seguramente, com participação de
fornecedores que atuam nos dois entes municipais.
6.5. Destaque-se, ainda, que o certame realizado no Município de Paulínia envolveu propostas de 56 empresas,
contingente importante na delimitação dos valores de mercado vigentes no período.
6.6. Além disso, ao utilizar preços de certame contemporâneo e com grande oferta de preços, diferentemente do que
afirma o recorrente, a análise da CGU se amolda aos precedentes do Tribunal, dentre eles o Acórdão 2.901/2016 – Plenário,
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relatado pelo Ministro Benjamin Zymler, citado pelo recorrente, que associou o BPS a valores constantes do Siasg/Comprasnet,
ou seja, outros certames realizados no período, com a maior similaridade possível.
6.7. Do mesmo modo, as fragilidades apontadas pela unidade técnica não passaram desapercebidas pela Corte e foram
objeto de atenção especial do Relator a quo, que determinou procedimentos adicionais de confirmação dos cálculos da
Controladoria Geral da União, tendo determinado a utilização do BPS como metodologia (peça 60).
6.8. Em que pese as variações na jurisprudência do Tribunal, nota-se ampla convergência no uso do BPS como referencial
de preços de mercado na aquisição de medicamentos. Como razões para essa postura, cite-se trecho do voto condutor do Acórdão
5.708/2017 – Primeira Câmara, relatado pelo Ministro Benjamin Zymler:
21.Tal sistema (BPS) foi criado em 1998 pelo Ministério da Saúde com objetivo de registrar e disponibilizar informações
das compras públicas e privadas de medicamentos e produtos para a saúde. Como exemplo de aquisições privadas cadastradas
no BPS, é possível citar as compras de medicamentos realizadas pelas Santas Casas, embora a ampla maioria dos dados
cadastrados no BPS se refira a compras do setor público.
22.Porém, tal fato não compromete o uso do BPS como sistema referencial de preços para medicamentos. Ao contrário,
torna os dados cadastrados no sistema uma fonte referencial de preços mais conservadora e favorável aos responsáveis, pois há
um viés, denominado efeito Administração Pública, que faz os preços das compras efetuadas por órgãos públicos em geral serem
mais elevados do que os praticados pela iniciativa privada. Tal efeito é explicado pelos maiores custos de transação com o setor
público, consubstanciados nos gastos dos licitantes para participarem de certames licitatórios. Também é de se ressaltar que a
Administração Pública exige maiores requisitos técnicos e econômico-financeiros dos seus fornecedores em relação ao exigido
pelo setor privado, bem como realiza pagamentos posteriormente ao fornecimento dos bens e serviços, o que acaba elevando os
preços pagos.
23.Nota-se, portanto, que o BPS contém uma base de dados potencialmente maior que a do Siasg/Comprasnet.
24.Para corroborar a utilização do Siasg/Comprasnet/BPS, a própria Lei de Licitações e Contratos, em seu art. 15, inciso
V, exige que as referências utilizadas para aquisições públicas sejam baseadas em outras aquisições do setor público:
Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão: (...)
[]
V - balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública.
6.9. Como explicado no relatório do acórdão recorrido, o BPS apresenta dados de preços pagos nos mais diversos
certames públicos e privados, utilizando-se da média ponderada dos valores unitários, de modo a afastar registros inconsistentes,
além de considerar o valor total da transação e a quantidade total vendida, expurgando-se diferenças por número de aquisições
(peça 74, p. 29-30). É importante perceber que o sistema ajusta as possíveis inconsistências identificadas na análise empreendida
pela CGU.
6.10. De fato, ao percorrer os dados das pesquisas realizadas pela unidade técnica no sistema (peças 61-66), constata-se
solidez nas informações do BPS e se mostra dificultoso desconsiderar esse parâmetro de preços de mercado, como requer o
recorrente.
6.11. Observe-se, como exemplo, o item “Cefalotina Sódica, 1 G, injetável” (peça 62, p. 4). O BPS apresenta dados de
compra de 16 diferentes certames, envolvendo distintos fornecedores, sendo a grande maioria deles em estados da Região
Sudeste, portanto, na mesma área de abrangência da licitação em análise. Verifica-se a mesma conjuntura nas demais aquisições
(peças 61-66).
6.12. Ao final, constata-se que os preços praticados na licitação de Paulínia, utilizada como parâmetro do débito original
(peça 3, p. 17-26), estão muito próximos às médias ponderadas calculadas no BPS. Para tanto, basta percorrer os quadros
elaborados pelo Controle Interno em cotejo com as tabelas presentes no relatório do acórdão recorrido (peça 74, p. 31-40).
6.13. Nessa linha, mostra-se confiável o uso dos dados de Paulínia, para os preços dos medicamentos não localizados ou
não registrados no Banco de Preços em Saúde (peça 74, p. 30-31, item 30), itens correspondentes a pouco mais de R$ 13 mil
reais do superfaturamento.
6.14. Do mesmo modo, a alegada aprovação das contas pelo Tribunal de Contas Estadual não afeta o posicionamento ora
colocado, pois, além da independência desta Corte, não há notícia de que o órgão no Estado tenha realizado procedimentos de
cotejo dos preços apresentados pelo Município de Indaiatuba com os valores de mercado, como realizado pela CGU e pelo TCU.
O órgão se embasou na precificação do próprio ente municipal, como se nota no trecho apresentado no recurso (peça 87, p. 11)
e na leitura da integralidade da decisão (peça 25, p. 38-44).
6.15. Dessa forma, a apuração estimada do débito ocorrido nas compras realizadas com a empresa Home Care pelo
Município de Indaiatuba/SP apresenta confiabilidade suficiente para garantir que o valor devido não ultrapassaria o montante
real, sobretudo tendo a Corte o cuidado de restringir o superfaturamento ao valor calculado pela Controladoria Geral da União.
7. Aquisições de medicamentos em discussão no processo e regularidade (peça 87, p. 12-16)
7.1. O recorrente afirma que as aquisições de medicamentos em discussão no presente processo foram regulares,
impondo-se a modificação do julgado recorrido, tendo em vista os seguintes argumentos:
a) O acórdão recorrido apontou ilegalidade na aquisição direta de medicamentos, sob o argumento de que apenas em
situações anormais justificadas está o Poder Público dispensado desse dever, o que não ocorreu na espécie. Essa assertiva não
merece prosperar, pois a excepcionalidade e a finalidade das contratações foram devidamente demonstradas nos autos, mas não
analisadas pelo Tribunal (peça 87, p. 12);
b) A grande maioria dos medicamentos adquiridos diretamente não integravam a padronização da rede pública municipal.
Com vistas a cumprir pedidos emergenciais, decorrentes de ordens judiciais, o município adquiria itens por meio da Ata de
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Registros de Preços de outros fornecedores com preços compatíveis com o mercado, como declarou o Presidente da Câmara
Municipal de Indaiatuba, no âmbito do IC n. 59/08, que tramitou perante a Promotoria de Justiça local, com trecho transcrito no
recurso (peça 87, p. 12-13);
c) As contratações diretas ocorreram para atendimento de ordens judiciais de caráter emergencial, cujo descumprimento
importaria em risco de grave lesão a bens jurídicos dos munícipes, em conjuntura incompatível com a morosidade da licitação.
O disposto no artigo 24, inciso IV, da Lei 8.666/1993, legitimou a aquisição questionada. Sobre o tema, cite-se artigo intitulado
“Uso da contratação emergencial para o cumprimento de decisão judicial”, escrito por Murillo Giordan Santos, com argumentos
semelhantes aos colocados no presente recurso. Esse tipo de aquisição direta, embasada no interesse público, também tem
respaldo no Poder Judiciário, como se nota em excerto da jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo; bem como em
julgados desta Corte (peça 87, p. 13-14);
d) O próprio Contrato n. 264/06, em sua cláusula 13.1.1, prevê a possibilidade de a Prefeitura Municipal adquirir os
medicamentos dos atuais fornecedores, com preços registrados no município ou de qualquer outro fornecedor, caso a contratada
não tenha interesse ou condições de praticar os mesmos preços, quando inferiores aos constantes do ajuste, apesar de ter
preferência (peça 87, p. 14);
e) Mostram-se justificadas as contratações diretas questionadas, uma vez previstas legalmente e embasadas no interesse
público, além de amparadas por disposição contratual autorizadora (peça 87, p. 14);
f) Também não merece prosperar a afirmação constante da deliberação recorrida sobre a irregularidade na ausência de
parcelamento do objeto licitado, pois restou evidenciada ampla participação dos licitantes, com habilitação de três empresas após
processo seletivo na modalidade mais abrangente, a concorrência. A empresa Home Care venceu o certame por ter apresentado
o melhor preço, conforme assentou o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Portanto, manteve-se preservada a finalidade
da licitação, que é assegurar a proposta mais vantajosa para a Administração (peça 87, p. 14-15);
g) O objeto licitado, no caso, é complexo. Há a prestação de serviços de empresa especializada no gerenciamento e
operacionalização do setor de almoxarifado e farmácia, com possibilidade de essa mesma pessoa jurídica promover o
abastecimento de medicamentos e produtos, caso o preço dela fosse menor do que o valor da lista de registro, mas sem
exclusividade (peça 87, p. 15);
h) Apesar de abranger a prestação de serviços e abastecimento, o objeto está, de fato, parcelado, pois a Municipalidade
não está obrigada a adquirir da contratada os medicamentos, podendo compra-los por qualquer forma mais econômica;
i) Mesmo que se considere não ter havido o parcelamento do objeto, apenas a título de argumentação, é lícita a licitação
por preço global, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou perda de economia de escala (peça 87, p. 15);
j) No caso da aquisição de medicamentos, embora seja objeto de natureza divisível, outros fatores devem ser considerados
pelo administrador para a adequada prestação dos serviços objeto da licitação;
k) Tendo em vista a natureza do objeto, da finalidade e por questão de logística, a aquisição parcelada poderia
comprometer a efetividade da prestação de serviços e acarretar o atendimento parcial da demanda. Com vários fornecedores, a
Prefeitura estaria sujeita a receber os medicamentos em diferentes prazos, com prejuízos à finalidade do certame (peça 87, p.
15);
l) Destaque-se a complexidade do processo licitatório para contratar centenas de fornecedores, analisar milhares de
habilitações, recursos, o que retardaria o suprimento de medicamentos à municipalidade. Em razão disso, com fundamento no
interesse público, o Município de Indaiatuba optou por adotar certame único para o gerenciamento e aquisição de produtos.
Ainda que a execução do objeto pudesse ocorrer em etapas distintas, na espécie, não houve prejuízo aos cofres públicos, tendo
trazido, ao contrário, vantagens competitivas para a Administração Pública, mediante economia de escala (peça 87, p. 15);
m) O Tribunal de Contas da União (TCU) considera possível a contratação por preço global, caso embasada em robusta
e fundamentada justificativa capaz de demonstrar a vantajosidade dessa escolha. Logo, não há que se falar em irregularidades
(peça 87, p. 16).
Análise
7.2. Não assiste razão ao responsável. Ao contrário do que afirma o recorrente, de acordo com o artigo 2º da Lei
8.666/1993, as obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da
Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as
hipóteses previstas nesta Lei.
7.3. Igualmente, a contratação por dispensa ou inexigibilidade de licitação exige justificativas técnicas e jurídicas que
amparem o procedimento de exceção ao dever de licitar (Acórdão 3.266/2008 – Segunda Câmara, relatado pelo Ministro Augusto
Sherman).
7.4. Assim, a legislação aplicável institui como regra a obrigatoriedade de licitação para compras pela Administração
Pública, sendo a contratação direta exceção à regra, devendo se circunscrever às possibilidades previstas expressamente nos
dispositivos legais, a exemplo dos artigos 17, 24 e 25 da Lei 8.666/1993.
7.5. Conforme demonstrou a CGU no item 2.1.1.1.4 do Relatório de Demandas Especiais 190.039172/2008-49 (peça 3,
p. 10-11), da amostra selecionada pelos técnicos, atinente a compras no montante de R$ 370.200,80, cerca de 77% foram
adquiridos sem licitação, não tendo o recorrente apresentado qualquer justificativa para tal.
7.6. Sobre a alegada aquisição por ordem judicial, o recorrente não traz aos autos sequer uma única determinação do
Poder Judiciário para aquisição obrigatória de medicamentos, o que não seria dificultoso e poderia comprovar a lisura da
respectiva contratação direta. A alegação sem prova documental não tem o condão de modificar a deliberação recorrida.
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7.7. De outra sorte, nos termos do enunciado 247 da Súmula do TCU, é obrigatória a admissão da adjudicação por item
e não por preço global, nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja
divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo
de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou
aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de
habilitação adequar-se a essa divisibilidade.
7.8. O enunciado decorre da interpretação conjunta dos artigos 15, inciso IV; e 23, §1º, da Lei 8.666/1993:
Art.15. As compras, sempre que possível, deverão:
IV- ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias para aproveitar as peculiaridades do mercado, visando
economicidade;
(...)
Art.23. As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III do artigo anterior serão determinadas em função
dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da contratação:
§ 1º As obras, serviços e compras efetuadas pela administração serão divididas em tantas parcelas quantas se
comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos
disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade, sem perda da economia de escala”.
7.9. Assim, o parcelamento do objeto é obrigatório, quando de natureza divisível. Disposição contratual em contrário
configura-se ilegal. Com isso, a decisão do administrador em não parcelar uma contratação deve ser obrigatoriamente precedida
de estudos técnicos que a justifiquem (Acórdão 1.695/2011 – Plenário, sob a relatoria do Ministro Marcos Bemquerer).
7.10. Na espécie, a CGU relata que o Edital 016/06 previu como objeto da licitação a execução de gerenciamento,
operacionalização e abastecimento do setor de almoxarifado e farmácia da Secretaria Municipal de Saúde de Indaiatuba, o
fornecimento de 180 itens de medicamentos, 230 itens de materiais médico hospitalares, 219 itens de materiais de uso
odontológico, bem como o fornecimento de equipamentos e aplicativos de informática, com adjudicação à empresa que ofertasse
o menor preço global. Trata-se, portanto, de objeto claramente divisível.
7.11. Diferentemente do que afirma o recorrente, o parcelamento obrigatório do objeto divisível se insere na busca da
proposta mais vantajosa para a Administração Pública, haja vista que a aquisição parcelada possibilitará que maior número de
fornecedores participe do certame, mesmo não podendo ofertar preços à totalidade dos itens.
7.12. O recorrente não apresenta, no caso, explicações técnicas convincentes sobre a desnecessidade do parcelamento do
objeto ou sobre a obrigatoriedade de realizar o certame por preço global. A possibilidade de a Administração deixar de adquirir
medicamentos da contratada, podendo obtê-los de forma mais econômica, não justifica a não divisão em itens, além de poder
configurar aquisição direta sem licitação, portanto, irregular.
7.13. A interpretação da parte acerca da possibilidade de não parcelar o objeto está equivocada. Como já discutido à
exaustão, o parcelamento é obrigatório, podendo não ocorrer caso configure prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de
economia de escala e não o contrário.
7.14. A alegada complexidade da execução da compra parcelada do objeto não se justifica, sobretudo desde a Lei de
criação do pregão presencial ou eletrônico, modalidade célere e simplificada, já vigente à época da contratação em análise.
7.15. Por fim, não obstante os argumentos quanto à regularidade do certame não terem o condão de modificar o julgado,
a responsabilização do prefeito municipal em relação ao não parcelamento da compra será objeto de discussão específica no
próximo tópico.
8. Responsabilidade do recorrente e irregularidades tratadas nos presentes autos (peça 87, p. 16-19)
8.1. O recorrente afirma não poder ser responsabilizado pelas irregularidades tratadas nos presentes autos, tendo em vista
os seguintes argumentos:
a) As irregularidades atribuídas ao recorrente, em verdade, não são de competência do prefeito municipal e sim do
secretário de saúde e dos servidores lotados nessa pasta (peça 8, p. 16);
b) As irregularidades descritas nos autos se relacionam a aspectos do procedimento licitatório e não à efetiva aplicação
os recursos, sendo incontroverso que a verba foi destinada ao fortalecimento do SUS e do sistema público de saúde local (peça
87, p. 16);
c) A conduta do recorrente se limitou a autorizar os pagamentos devidos à empresa contratada para fornecimento dos
equipamentos objetos das transferências. Não se verificou conduta ativa imputável ao prefeito municipal relativa à ordem direta
nas irregularidades apontadas na TCE (peça 87, p. 17);
d) O prefeito municipal não participa ativamente do procedimento na fase interna dos certames, limitando-se a autorizar
os pagamentos, desde que observada a finalidade pré-aprovada, conforme os termos da avença e da legislação aplicável (peça
87, p. 17);
e) A correta aplicação dos recursos da área de saúde e os procedimentos administrativos subjacentes competem à
secretaria municipal de saúde, conforme o disposto no inciso III do artigo 9º da Lei federal 8.080/1992, que dispõe sobre as
condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, dentre outros pontos. Esse dispositivo se destina a orientar e dirigir
os recursos com todas as especificidades do certame próprio, tema que não compete ao chefe do executivo local. A jurisprudência
do Tribunal reconhece essa interpretação (peça 87, p. 17);
f) Não há como responsabilizar o recorrente, então prefeito municipal, pelas irregularidades descritas nos autos, por
derivarem de procedimentos sob a direção da secretaria municipal de saúde, com especificidade e trâmites próprios, impondose a reforma do acórdão recorrido (peça 87, p. 18);
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g) A responsabilidade do prefeito se limita à autorização de aplicação de recursos em desconformidade material com o
objeto do convênio por ele assinado, o que não é o caso, já que é incontroverso nos autos o fato de que os medicamentos foram
adquiridos em conformidade com o objeto da avença (peça 87, p. 18).
Análise
8.2. Os argumentos do recorrente estão parcialmente corretos. O prefeito responde por irregularidades na aplicação de
recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) caso delas participe ativamente, não obstante, no âmbito municipal, a direção do
SUS seja competência da respectiva secretaria de saúde ou órgão equivalente (art. 9º, inciso III, da Lei 8.080/1990) (Acórdão
5.238/2017 – Primeira Câmara, relatado pelo Ministro Benjamin Zymler).
8.3. No âmbito municipal, a gestão do fundo municipal de saúde é de competência do secretário de saúde. Nesse sentido,
transcreve-se o artigo 9º, caput e inciso III, da Lei 8.080/1990:
Art. 9º A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, de acordo com o inciso I do art. 198 da Constituição Federal,
sendo exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos:
(...)
III - no âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.
8.4. Os fundos de saúde possuem autonomia, pois constituem unidades gestoras e orçamentárias dos recursos do SUS.
Diante disso, a gestão dos valores transferidos na modalidade “fundo a fundo”, como no presente caso (peça 3, p. 5), estará, em
primeira análise, sob a responsabilidade dos secretários municipais de saúde, como reconhece esta Corte em diversos julgados,
a exemplo do Acórdão 1.997/2016 – Plenário, sob a relatoria do Ministro Raimundo Carreiro.
8.5. Cabe informar que no recente Acórdão 1.133/2017 – Primeira Câmara, o Ministro Relator Weder de Oliveira,
acompanhado pelo colegiado, posiciona-se, em primeira medida, pela responsabilização do prefeito, como ordenador natural das
despesas. Nesse sentido, transcreve-se trecho relevante do voto condutor do referido julgado:
5. Se a lei instituidora do Fundo Municipal de Saúde não dispuser diferentemente, o ordenador de despesa, a priori, será
o prefeito, titular da administração municipal, a quem cabe, também, a prerrogativa de desconcentração do processo decisório.
A delegação dessa competência a servidor do município, inclusive ao secretário municipal de Saúde, deverá ser formalizada por
meio de instrumento legal apropriado, no qual deverão estar detalhadas as correspondentes atribuições do agente público
delegado.
8.6. A discussão quanto ao tema está afeta à definição acerca da responsabilidade pela gestão e aplicação dos recursos
do SUS. Tendo em vista o disposto no caput e inciso III da Lei 8.080/1990, de constitucionalidade não questionada, a direção
do Sistema Único de Saúde no ente municipal e, por conseguinte, a responsabilidade pela administração dos valores é, à primeira
vista, dos secretários de saúde.
8.7. A finalidade desses dispositivos legais é exatamente dar independência aos secretários municipais para gerirem os
valores federais sem a interferência política comum nesses entes ou mesmo na União, de modo a garantir o direito constitucional
à saúde.
8.8. Todavia, por certo, caso se identifique que a prática ou mesmo o ordenamento jurídico local colocam o prefeito na
gestão dos recursos do SUS no ente, manter-se-á a responsabilidade do dirigente máximo em caso de irregularidades.
8.9. No presente caso, em que pese não constem nas análises técnicas empreendidas pelo Tribunal e nos elementos que
fundamentaram inicialmente o processo (peças 1-3), bem como na documentação e papéis de trabalho juntados pela antiga CGU
(peça 9), discussão relevante sobre a atuação do prefeito nas irregularidades em debate, de modo a trazer ao polo passivo o
secretário de saúde apenas, o exame da integralidade dos documentos do processo conduz à conclusão distinta.
8.10. Nas justificativas apresentadas pela Prefeitura Municipal de Indaiatuba (peça 25), o ente municipal apresenta parte
da documentação que fundamentou a contratação com a empresa Home Care, além do próprio contrato, dentre outros
documentos, elementos ausentes até então.
8.11. Primeiramente, o próprio Contrato 264/06, da prefeitura com a Home Care Medical Ltda. (peça 25, p. 28-35),
relacionado aos pagamentos irregulares ora em debate, foi assinado pelo Prefeito Municipal juntamente com o Secretário de
Saúde. O dirigente máximo também assinava atas de registros de preços para aquisição de medicamentos e materiais médicohospitalares (peça 25, p. 46-199), sendo que constam documentos nos quais, por vezes, há apenas a assinatura do recorrente até
mesmo sem a companhia do dirigente do órgão da saúde (peça 25, p. 121-135). Esse contexto, por certo, demonstra o
compartilhamento da gestão dos recursos do SUS no ente municipal, sem que o responsável tenha sido capaz de trazer prova em
contrário.
8.12. Além disso, a autorização dos pagamentos de despesas realizados com recursos do Fundo Municipal de Saúde pela
Secretaria de Saúde de Indaiatuba, como declara o próprio recorrente, fato incontroverso no recurso ora em análise (peça 87, p.
17):
Da mesma forma, sabe-se que o prefeito municipal não participa ativamente do procedimento de fase interna dos certames
licitatórios, se limitando, como dito, a autorizar os pagamentos, desde que observada a finalidade pré-aprovada, de acordo com
os termos da avença e da legislação de regência.
8.13. Dessa forma, ao assinar o contrato com a Home Care e autorizar pagamentos superfaturados de produtos licitados
e até de medicamentos não licitados em grande quantidade, o recorrente atraiu para si responsabilidade pelo dano ao erário e
pelas graves irregularidades. Por certo, o secretário municipal de saúde, à época, também deveria constar do polo passivo da
presente demanda, como determina Lei 8.080/1990, mas a Corte não entendeu dessa forma.
8.14. Destaque-se que não se trata de pagamentos excessivos tendo por base fragilidades oriundas do procedimento
licitatório, mas sim gastos decorrentes de contrato assinado pelo recorrente e mesmo despesas sem previsão em qualquer certame
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anterior, para medicamentos não integrantes do ajuste do qual o gestor foi signatário. Quando da assinatura da avença e
autorização dos pagamentos, o recorrente necessariamente deveria impor procedimentos de verificação para identificar as
irregularidades. Trata-se de conduta omissiva punível.
8.15. Por outro lado, não se consegue atribuir ao prefeito municipal, nesse caso, a irregularidade atinente ao não
parcelamento do objeto divisível. Em que pese a decisão por parcelar ou não parcelar o objeto possa ter sido submetida ao crivo
do recorrente em algum momento, haja vista a posição dele na gestão dos recursos da saúde, não há elementos nos autos que
demonstrem ação ou omissão do gestor em relação a esse ponto específico.
8.16. Não obstante a assinatura de José Onério no contrato com a Home Care, não há chancela do prefeito no Edital
016/06 (peça 9, p. 4-76), do qual se originou o ajuste. Apenas o Secretário Municipal de Saúde, Luiz Carlos Chiaparine assina o
certame em conjunto com outros técnicos, ao menos na documentação juntada aos autos (peça 9, p. 76).
8.17. É forçoso reconhecer que o prefeito municipal, mesmo quando da assinatura do ajuste, não teria o domínio do fato
irregular anterior, nesse caso, diferentemente do que ocorreu com os pagamentos por ele autorizados, cujos cuidados deveriam
ser sobremaneira maiores. Assim, impõe-se a exclusão dessa irregularidade, com os respectivos reflexos na penalidade pecuniária
aplicada à parte.
9. Princípio da razoabilidade e condenação imposta ao recorrente (peça 87, p. 18-22)
9.1. O recorrente afirma ter havido afronta ao princípio da razoabilidade na condenação a ele imposta, impondo-se a
reconsideração do julgado, tendo em vista os seguintes argumentos:
a) Além da condenação em débito, o Tribunal aplicou multa ao recorrente, no montante de R$ 15.000,00 (peça 87, p. 18);
b) Na dosimetria da pena, o Tribunal considerou o dano ao erário e as seguintes irregularidades: despesas indevidamente
pagas com recursos do programa de assistência, farmacêutica básica, ausência de parcelamento do objeto e aquisição de produtos
sem licitação (peça 87, p. 18);
c) Mesmo que se considere inalteradas as conclusões sobre as irregularidades descritas nos autos, considerando-se as
circunstâncias fáticas amplamente comprovadas que envolvem o caso, a apenação do recorrente se mostra desproporcional (peça
87, p. 19);
d) De acordo com o Grupo de Estudos da Justiça Federal de Primeira Instância de Curitiba, o princípio da
proporcionalidade significa que o Estado, para atingir os seus fins, deve usar apenas dos meios adequados a esse objetivo e,
dentre eles, os menos onerosos. No mesmo sentido é a lição do Ministro Roberto Barroso (peça 87, p. 19);
e) As irregularidades que fundamentaram o julgamento negativo das contas do recorrente não foram comprovadas nos
autos. O superfaturamento, além de inexistente, não restou quantitativamente comprovado nos autos, por ter sido extraído de
referenciais ilegítimos e inconclusivos (peça 87, p. 19);
f) O recorrente não agiu com dolo, amparando-se no interesse público, além de não ter havido dano efetivo,
locupletamento ou desvio de recursos (peça 87, p. 20);
g) O suposto pagamento de despesas indevidas não deveria ser levado em consideração para aplicação das penalidades.
O próprio acórdão recorrido assentou que a falha pode ser caracterizada como mero desvio de objeto sem locupletamento, não
havendo débito conforme a jurisprudência do Tribunal. Logo, a Corte acolheu as teses defensivas nesse ponto;
h) O julgamento das contas deveria ser pela regularidade ou, quando muito, regularidade com ressalvas, em observância
aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (peça 87, p. 20);
i) As multas pecuniárias foram absolutamente desproporcionais. Mesmo que se considere a efetiva ocorrência do dano de
R$ 63.221,54, o valor representaria aproximadamente 26% do valor originário do repasse. A multa aplicada, por sua vez,
representaria aproximadamente 22% do suposto prejuízo ao erário. O débito e a penalidade, somados, atingiriam
aproximadamente 32% da quantia originária;
j) Há clara desproporcionalidade nas sanções, pois em nenhuma das irregularidades se comprovou reprovabilidade na
conduta, mas, ao contrário, não se apresenta dolo ou culpa grave necessário à responsabilização do agente, conforme
jurisprudência desta Casa (peça 87, p. 20);
k) O sancionamento do recorrente não observou as circunstâncias fáticas do caso, desconsiderou a inexistente
reprovabilidade da conduta do peticionário ou dosou corretamente as penas, em flagrante afronta à razoabilidade e à
jurisprudência do Tribunal. Assim, impõe-se a reforma do julgado, com julgamento pela regularidade ou regularidade com
ressalvas das contas ou, alternativamente, a redução do excessivo e desproporcional valor da multa aplicada ao patamar mínimo
legal, conforme julgamentos anteriores desta Casa (peça 87, p. 21).
Análise
9.2. Os argumentos do recorrente não estão corretos. No âmbito do TCU, a dosimetria da pena tem como balizadores o
nível de gravidade dos ilícitos apurados, com a valoração das circunstâncias fáticas e jurídicas envolvidas, e a isonomia de
tratamento com casos análogos. O Tribunal não realiza dosimetria objetiva da multa, comum à aplicação de normas do Direito
Penal, e não há um rol de agravantes e atenuantes legalmente reconhecido (Acórdão 992/2017 – Plenário, Relator Ministro
Augusto Nardes).
9.3. Nessa linha, como requer o recorrente, cabe analisar a deliberação recorrida também sob o prisma da
proporcionalidade, demonstrando-se que a deliberação recorrida se apresenta absolutamente proporcional.
9.4. A proporcionalidade, sinônimo de razoabilidade, é regra de interpretação, de natureza valorativa, que deve permear
o ordenamento jurídico. Visa o equilíbrio na restrição de direitos e concessão de benefícios, conforme leciona Inocêncio Mártires
Coelho (MENDES, Gilmar Ferreira; Coelho, Inocêncio Mártires; Branco, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito
constitucional. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 181).
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9.5. O autor ensina que esse valor se compõe da necessidade, da adequação e da proporcionalidade em sentido estrito.
Para Pedro Lenza (Direito constitucional esquematizado. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 138), na necessidade, a adoção
de restrição de direitos só é legítima se for indispensável ao caso e não for passível de substituição por medida menos gravosa.
9.6. No presente caso, a constatação de dano ao erário impõe ao Tribunal, que também se submete ao princípio da
legalidade, o cálculo do prejuízo e a cobrança do responsável. Do mesmo modo, a aquisição de produtos sem licitação, fora das
possibilidades legais, constitui gravíssima afronta ao princípio constitucional licitatório, exigindo-se a imputação de multa, como
sanção punitiva e preventiva.
9.7. Além disso, determinação, advertência ou alerta, nesse caso, corresponderiam a exigir do responsável o cumprimento
do ordenamento jurídico. As normas jurídicas têm aplicabilidade para todos a partir do início da vigência.
9.8. De outro lado, leciona Pedro Lenza (Direito constitucional esquematizado. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p.
138) que a adequação significa a escolha do meio mais adequado para o atingimento do objetivo pretendido.
9.9. No caso em discussão, o objetivo da penalidade aplicada é punir o gestor omisso, de modo a impedir prejuízos ao
erário em situações futuras, protegendo-se preventivamente o patrimônio público. Espera-se, com isso, que o recorrente e outros
dirigentes que tiverem acesso ao julgado tenham conduta conservadora, diretamente ou por meio de assessores especializados,
ao analisar e assinar contratos e pagamentos envolvendo recursos governamentais, sobretudo destinados à saúde.
9.10. Nesse sentido, a proporcionalidade da multa do art. 57 da Lei 8.443/1992 em relação ao débito é decorrente do grau
de reprovabilidade das condutas praticadas (Acórdão 2.662/2015 – Segunda Câmara, relatado pelo Ministro Vital do Rêgo). O
dispositivo prevê a possibilidade de apenação em até 100% do valor atualizado do dano causado ao erário. No caso, a imputação
de pena pecuniária no valor de R$ 30.000,00, não R$ 15.000,00 como afirma o recorrente (peça 87, p. 18), portanto, em
percentual inferior a 30% do débito corrigido até 27/2/2018, o qual corresponderia ao montante de R$ 108.475,52, conforme
cálculo no Sistema Débito, presente no sítio desta Corte na internet, está condizente com o dispositivo legal e com os graves
fatos trazidos à discussão desta Corte.
9.11. De outra sorte, a proporcionalidade em sentido estrito, nos termos da doutrina escolhida (LENZA, Pedro, Direito
constitucional esquematizado. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 138), exige que o ato praticado realize o objetivo pretendido
sem restringir exageradamente outros valores constitucionalizados.
9.12. Na espécie, os princípios constitucionais da licitação e da proteção ao patrimônio público prevalecem, sem que se
restrinja o interesse público ou a culpabilidade, como entende o recorrente, pois as irregularidades descritas nos autos restaram
fartamente demonstradas.
9.13. Por fim, ao contrário do que afirma o recorrente, não obstante o Tribunal não tenha considerado o pagamento
indevido de despesas com recursos do Programa de Assistência Farmacêutica Básica desvio de finalidade apto a imputar débito
aos responsáveis, optou corretamente por considerar a irregularidade desvio de objeto integrante da dosimetria da multa, ainda
que em menor medida. Nesse sentido, basta a leitura de trecho do voto condutor da deliberação recorrida:
21. Passando para a segunda irregularidade (pagamento de despesas indevidas), observo que o município adquiriu
produtos e pagou por serviços que não estavam contemplados na Portaria GM nº 3.237/2007 do Ministério da Saúde, que
normatiza a execução e o financiamento da assistência farmacêutica na atenção básica em saúde. No entanto, a falha pode ser
caracterizada como desvio de objeto, pois houve a compra de gaze, leite em pó, luvas, dentre outros itens relacionados. Nas
palavras do Ministro Substituto Marcos Bemquerer, “o desvio de objeto se configura quando o convenente, sem autorização
prévia do concedente, executa ações não previstas no plano de trabalho da avença, mas, em alguma medida, preserva o fim a que
se destinam os recursos” (Acórdão 1798/2016-Primeira Câmara).
22. Quando constatado mero desvio de objeto, bem como ausência de locupletamento, a jurisprudência majoritária do
Tribunal entende não haver débito (Acórdãos 1.313/2009-Plenário, 2.258/2009-Segunda Câmara, 1.424/2008-Segunda Câmara,
3.567/2008-Segunda Câmara, 5.300/2008-Segunda Câmara, 204/2000-Primeira Câmara, dentre outros). Por essa razão, acolho
as alegações de defesa do município e do ex-prefeito neste ponto.
23. Se a falha fosse isolada, caberia inclusive a regularidade com ressalva das contas do ex-prefeito, gestor
responsável pela comprovação da boa e regular aplicação dos recursos recebidos. No entanto, diante do conjunto apurado
neste processo, levo em consideração esta impropriedade na dosimetria da multa a ser aplicada ao responsável. (Grifos
acrescidos).
9.14. Assim, mostra-se proporcional a deliberação recorrida, devendo-se considerar apenas a exclusão do não
parcelamento do objeto, na forma discutida no tópico anterior.
CONCLUSÃO
10. Das análises anteriores, conclui-se que:
a) Conforme a doutrina e a jurisprudência processual penal e processual civil majoritárias, aplicadas subsidiariamente ao
processo administrativo nesta Corte, pas de nullité sans grief. Não há nulidade sem que se demonstre, de maneira indiscutível,
que, do defeito processual, resultou prejuízos à defesa da parte;
b) A apuração do débito far-se-á mediante estimativa, quando, por meios confiáveis, apurar-se quantia que seguramente
não excederia o real valor devido;
c) Obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da Administração
Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas
nesta Lei;
d) A contratação por dispensa ou inexigibilidade de licitação exige justificativas técnicas e jurídicas que amparem o
procedimento de exceção ao dever de licitar;
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e) É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações para a contratação
de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou
perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo
de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou
unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade;
f) O prefeito responde por irregularidades na aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde caso delas participe
ativamente, não obstante, no âmbito municipal, a direção do SUS seja competência da respectiva secretaria de saúde ou órgão
equivalente; e
g) No âmbito do TCU, a dosimetria da pena tem como balizadores o nível de gravidade dos ilícitos apurados, com a
valoração das circunstâncias fáticas e jurídicas envolvidas, e a isonomia de tratamento com casos análogos. O Tribunal não
realiza dosimetria objetiva da multa, comum à aplicação de normas do Direito Penal, e não há um rol de agravantes e atenuantes
legalmente reconhecido.
10.1. Assim, restou demonstrada a responsabilidade do recorrente pelo dano ao erário e pelas irregularidades atinentes
às despesas indevidamente pagas com recursos do programa de assistência farmacêutica básica e aquisição de produtos
superfaturados e sem licitação. O gestor se omitiu gravemente ao autorizar pagamentos sem estabelecer estrutura para garantir
preços de mercado ou mesmo sem sequer observar se as compras haviam sido licitadas ou tinham cobertura em contrato legal.
10.2. Por outro lado, a decisão inicial pelo não parcelamento do objeto do certame estava, no caso, distante do espectro
de atuação do recorrente, que viria, posteriormente a assinar o ajuste e autorizar pagamentos irregulares, sem provas de que tenha
participado ativamente do procedimento licitatório.
10.3. Mostra-se, portanto, razoável excluir esse ponto da dosimetria da pena imputada ao recorrente, reduzindo-se a multa
aplicada.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
11. Diante do exposto, com fundamento nos artigos 32, inciso I; e 33, da Lei 8.443/1992, submetem-se os autos à
consideração superior, com posterior encaminhamento ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União e ao Gabinete
do Relator, propondo:
a) conhecer do recurso interposto e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para reduzir o valor da multa aplicada ao
recorrente pelo item 9.3 do acórdão recorrido;
b) comunicar a deliberação que vier a ser proferida por esta Corte aos responsáveis, à Prefeitura de Indaiatuba/SP, à
Procuradoria da República no Estado de São Paulo e demais interessados.”

VOTO
Tratam os autos de recursos de reconsideração interpostos pelo Município de Indaiatuba/SP e por José Onério da Silva,
ex-Prefeito daquela localidade, contra o Acórdão 7.417/2016, retificado, por inexatidão material, pelo Acórdão de Relação
1.671/2017, todos da Primeira Câmara, relatados pelo Ministro Benjamin Zymler.
Não conheço do recurso intentado pelo Município de Indaiatuba/SP ante a absoluta existência de interesse recursal, haja
vista que a deliberação ora recorrida não lhe impingiu sucumbência, sanção ou prejuízo. Ao contrário, constou do dispositivo do
Acórdão recorrido o expresso acolhimento das alegações de defesa apresentadas pela municipalidade.
Por outro lado, conheço do recurso intentado por José Onério da Silva, uma vez atendidos os requisitos atinentes à espécie.
A decisão ora guerreada julgou irregulares as contas de José Onério da Silva e da empresa Home Care Medical Ltda.,
condenando-os ao ressarcimento do débito apurado e aplicando-lhes multa.
Irresignado, o ex-prefeito alega, em síntese, que:
a) a decisão seria nula porque a Unidade Técnica alterou a metodologia de apuração de dano e o responsável não pode
se pronunciar ou contestar os critérios adotados;
b) a adoção do Banco de Preços em Saúde como critério para apuração de sobrepreço não seria adequada pois não seria
matéria pacífica no âmbito do Tribunal;
c) a metodologia de cálculo do superfaturamento nos preços praticados no âmbito das compras em análise no presente
processo não seria confiável e não atenderia aos critérios de liquidez e certeza necessários para imputação de débito às partes;
d) as contratações diretas de medicamentos foram realizadas para atendimento de ordens judiciais de caráter emergencial;
e) a contratação da empresa Home Care Medical Ltda. observou o rito adequado e que a ausência de parcelamento se
justificava pela natureza complexa de oferta de medicamentos e prestação de serviços;
f) as irregularidades identificadas não seriam de competência do prefeito e sim do secretário de saúde e dos servidores
lotados na área, haja vista que não participava do procedimento na fase interna dos certames, limitando-se a autorizar os
pagamentos; e
g) a apenação do recorrente se mostraria desproporcional.
A Unidade Técnica propugna pelo desprovimento do recurso pelas seguintes razões:
a) não há nulidade sem que se demonstre, de maneira indiscutível, que, do defeito processual, resultou prejuízos à defesa
da parte;
b) a apuração do débito pode ser realizada mediante estimativa quando, por meios confiáveis, apurar-se quantia que
seguramente não excederia o real valor devido;
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c) a contratação por dispensa ou inexigibilidade de licitação exige justificativas técnicas e jurídicas que amparem o
procedimento de exceção ao dever de licitar;
d) é obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações para a contratação
de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou
perda de economia de escala;
e) o prefeito responde por irregularidades na aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde caso participe ativamente
da gestão; e
f) no âmbito do TCU, a dosimetria da pena tem como balizadores o nível de gravidade dos ilícitos apurados, com a
valoração das circunstâncias fáticas e jurídicas envolvidas, e a isonomia de tratamento com casos análogos.
Feito esse breve relato, passo a decidir.
No mérito, acolho integralmente os pareceres, que incorporo às razões de decidir.
Em seu recurso o responsável não logrou comprovar a regularidade das contratações diretas, nem a adequação dos preços
praticados, permanecendo indenes as razões que levaram o Tribunal a condená-lo em débito e aplicar-lhe multa.
Não lhe socorre eventuais críticas à adoção do Banco de Preços em Saúde como critério para apuração de sobrepreço,
haja vista este Tribunal considerá-lo como adequado, tampouco lhe assiste razão ao alegar pretensa nulidade, haja vista que o
débito que lhe foi imputado decorre dos critérios usados anteriormente e que lhe eram favoráveis, já que resultaram em menor
superfaturamento.
A apuração estimada do débito ocorrido nas compras realizadas com a empresa Home Care apresenta confiabilidade
suficiente para garantir que o valor devido não ultrapassaria o montante real, sobretudo tendo a Corte o cuidado de restringir o
superfaturamento ao valor calculado pela Controladoria Geral da União
Em que pesem as alegações de existência de ordens judiciais a demandarem a contratação direta e emergencial de
medicamentos, o recorrente não provou a existência de tais decisões, o que impede o acolhimento do argumento.
Quanto à ausência de parcelamento do objeto no contrato com a empresa Home Care Medical Ltda., é de se reconhecer
que não há indícios de que o gestor tenha atuado na elaboração do edital, razão pela qual a responsabilidade pela irregularidade
não lhe pode ser atribuída.
Não socorre o recorrente a alegação de que não seria de sua responsabilidade a prática dos atos de gestão dos recursos do
SUS, uma vez que as provas constantes dos autos indicam o oposto, não só porque o contrato com a Home Care Medical Ltda.
foi assinado pelo Prefeito, juntamente com o Secretário de Saúde, mas em especial porque, além de autorizar pagamentos, o
dirigente máximo também assinava atas de registros de preços para aquisição de medicamentos e, por vezes, assinava-as sem a
companhia do dirigente do órgão da saúde.
Não há, portanto, como afastar a responsabilidade do recorrente, que geria os recursos do fundo, assinou o contrato com
a Home Care e autorizou pagamentos superfaturados de produtos licitados e a não licitados.
Semelhantemente, não há falar em desproporcionalidade da sanção aplicada, à luz das irregularidades e do débito
efetivamente apurados. A proporcionalidade da multa do art. 57 da Lei 8.443/1992, que pode alcançar 100% do débito, é aferida
em relação ao grau de reprovabilidade das condutas praticadas. No caso concreto, nada há de demasiado em aplicar sanção da
ordem de 30% do valor do dano, o que de modo algum pode ser considerado desproporcional.
Ante o exposto, acolho os pareceres e voto por que o Tribunal adote o Acórdão que ora submeto à apreciação deste
Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 505/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 018.781/2013-6.
2. Grupo I – Classe de Assunto: I - Recurso de reconsideração em Tomada de Contas Especial
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes:
3.1. Responsáveis: Home Care Medical Ltda. (62.248.067/0001-05); José Onério da Silva (747.213.138-53); Município
de Indaiatuba - SP (44.733.608/0001-09)
3.2. Recorrentes: José Onério da Silva (747.213.138-53); Município de Indaiatuba - SP (44.733.608/0001-09).
4. Órgão/Entidade: Município de Indaiatuba - SP.
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler.
6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin.
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial
(SecexTCE).
8. Representação legal :
8.1. Gustavo Henrique Caputo Bastos (7383/OAB-DF) e outros, representando José Onério da Silva.
8.2. Eduardo Leandro de Queiroz e Souza (109013/OAB-SP) e outros, representando Município de Indaiatuba - SP.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por José Onério da Silva e pelo
Município de Indaiatuba - SP contra o Acórdão 7.417/2016 - 1ª Câmara, retificado, por inexatidão material, pelo Acórdão de
Relação 1.671/2017-1ª Câmara;
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ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões
expostas pelo Relator, e com fulcro nos arts. 32, I, e 33, da Lei 8.443/1992, em:
9.1. não conhecer do recurso interposto pelo Município de Indaiatuba - SP;
9.2. conhecer do recurso interposto por José Onério da Silva para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, acolhendo a
justificativa quanto à não divisão do objeto licitado;
9.3. tornar insubsistente a multa aplicada ao recorrente pelo item 9.3 do Acórdão 7.417/2016 - 1ª Câmara;
9.4. aplicar a José Onério da Silva, ex-prefeito, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 25.000,00
(vinte e cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal
(art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada
monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação
em vigor;
9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 219,
inciso II, do RI/TCU, caso não atendida a notificação
9.6. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e à Procuradoria da República no Estado de São Paulo.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0505-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues (Relator), Bruno Dantas e Vital
do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.

GRUPO I – CLASSE I – Primeira Câmara
TC 021.606/2016-1
Natureza(s): I - Recurso de reconsideração em Tomada de Contas Especial
Órgão/Entidade: Município de Chapada dos Guimarães - MT
Responsáveis: Flavio Daltro Filho (072.306.051-72); Gilberto Schwarz de Mello (523.182.651-00)
Interessado: Ministério do Desenvolvimento Social (extinta) (05.526.783/0001-65)
Representação legal: Carlos Arruda de Carli (14691/OAB-MT) e Fábio Luiz Palhari (19.255-O/OABMT).
SUMÁRIO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. RECURSOS TRANSFERIDOS NA MODALIDADE E FUNDO A
FUNDO. OMISSÃO NO DEVER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. ACOLHIMENTO DAS ALEGAÇÕES DE DEFESA DE
UM DOS RESPONSÁVEIS. REJEIÇÃO DAS ALEGAÇÕES DE DEFESA DE OUTRO RESPONSÁVEL. DÉBITO.
MULTA. RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO. CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA O
ARQUIVAMENTO DO PROCESSO. NÃO COMPROVAÇÃO DA APLICAÇÃO REGULAR DOS RECURSOS PÚBLICOS.
RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

RELATÓRIO
Adoto, como Relatório, a instrução da Auditora (peça 68), que contou com a anuência do corpo
diretivo da unidade técnica (peças 69 e 70), bem como do Ministério Público junto ao TCU (peça 71):
“Trata-se de recurso de reconsideração (peça 60) interposto por Gilberto Schwarz de Mello, exprefeito do município de Chapada dos Guimarães-MT (gestão 2005/2008), contra o Acórdão 9789/2017Primeira Câmara (peça 43).
1.1. Reproduz-se a seguir a decisão ora atacada:
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara,
diante das razões expostas pelo Relator, em:
9.1. julgar regulares as contas do Sr. Flávio Daltro Filho (CPF 072.306.051-72), com fundamento
no arts. 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação plena;

716
Tribunal de Contas da União
Secretaria das Sessões

9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Gilberto Schwarz de Mello (CPF 523.182.651-00), com
fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea “a” da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso
III, da mesma Lei, e com arts. 1º, inciso I, 209, inciso I, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, e
condená-lo ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar
das notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento
Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), atualizada
monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do
recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor:
Valor original
R$ 61.018,15

Data da ocorrência
22/12/2008

9.3. aplicar ao Sr. Gilberto Schwarz de Mello (CPF 523.182.651-00) a multa prevista no art. 57 da
Lei 8.443/1992 no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar
da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno),
o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data desta
deliberação até a dos efetivos recolhimentos, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em
vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial
das dívidas caso não atendidas as notificações;
9.5. autorizar o pagamento das dívidas, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas,
nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando o prazo de quinze
dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da
primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das
demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora
devidos, na forma prevista na legislação em vigor; e
9.6. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, ao Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome (MDS) e ao Procurador-Chefe da Procuradoria Regional da República em Mato Grosso,
para que tome as providências que entender cabíveis.
HISTÓRICO
2. Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome (MDS), em desfavor do Sr. Gilberto Schwarz de Mello, em razão de omissão no
dever de prestar contas dos recursos repassados à Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães/MT,
na modalidade fundo a fundo, à conta do Programa de Proteção Social Básica (PSB) e do Programa de
Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2008, vinculados ao Fundo Nacional de Assistência Social
(FNAS), no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).
2.1. No âmbito desta Corte de Contas, promoveu-se a citação solidária dos ex-prefeitos do município
de Chapada dos Guimarães-MT, Srs. Gilberto Schwarz de Mello (gestão 2005/2008) e Flávio Daltro Filho
(gestão 2009/2012), para que apresentassem alegações de defesa e/ou recolhessem aos cofres
especificados a quantia de R$ 61.018,15, atualizada monetariamente a partir de 22/12/2008 até o efetivo
recolhimento.
2.2. Os responsáveis apresentaram alegações de defesa e, após o regular desenvolvimento do
processo, houve a prolação do acórdão contra o qual se insurge o recorrente.
2.3. Deve-se informar que houve a oposição de embargos de declaração (peça 52), cujo julgamento
resultou no Acórdão 1974/2018 – TCU – 1ª Câmara (peça 55) que conheceu o recurso, porém no mérito o
rejeitou.
EXAME DE ADMISSIBILIDADE
3. Reitera-se o exame preliminar de admissibilidade (peças 62-63), acolhido por despacho do Exmo.
Relator Ministro Walton de Alencar Rodrigues (peça 65), que conheceu do recurso, suspendendo-se os
efeitos dos itens 9.2, 9.3 e 9.4 do Acórdão 9.789/2017-TCU-1ª Câmara em relação ao recorrente eis que
preenchidos os requisitos processuais aplicáveis à espécie.
EXAME DE MÉRITO
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4. Constitui objeto do presente recurso verificar se a responsabilidade do recorrente está
devidamente caracterizada e se está evidenciada a regular aplicação dos recursos públicos. O recorrente
se utiliza dos seguintes argumentos:
a) necessidade de arquivamento do processo;
b) aplicação regular dos recursos públicos;
c) ilegitimidade passiva.
Arquivamento do processo
5. Diz que o processo administrativo foi aberto no ano de 2009, mas a TCE foi instaurada somente
em 2016, mais de 6 anos após expirar o prazo para sua instauração. Dessa forma, defende que deve haver
o arquivamento do feito em razão da preclusão, devendo as contas serem julgadas iliquidáveis (peça 60,
p. 15).
5.1. Diz que o dano de R$ 61.018,15 é inferior ao montante de R$ 100.000,00, pressuposto para a
instauração de TCE, consoante inciso I do art. 6º e inciso I do art. 7°, da IN/TCU 71/2012.
5.2. Defende não ser hipótese de discricionariedade para a instauração da TCE, pois a
discricionariedade que a Secex/MT aponta está prevista para os casos do §3° do art. 13° da IN/TCU
71/2012, e não para o caso em tela (peça 60, p. 16).
5.3. Pleiteia o arquivamento da TCE em razão do disposto no art. 7°. da IN/TCU 71/2012 (peça 60,
p. 16).
Análise
5.4. Conforme já mencionado, a irregularidade se referiu à omissão no dever de prestar contas dos
recursos repassados à Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães - MT, na modalidade fundo a
fundo, à conta do Programa de Proteção Social Básica — PSB e do Programa de Proteção Social Especial
— PSE, vinculados ao Fundo Nacional de Assistência Social — FNAS, no âmbito do Sistema Único de
Assistência Social, em conformidade com a Lei Federal 8.724, de 7/12/1993, com a Lei Orgânica de
Assistência Social — LOAS, e com a Portaria MDS 96, de 26/3/2009. Tal ocorreu no exercício de 2008.
5.5. De fato, se verificou demora na apuração conclusiva do dano, visto que o prazo para a
apresentação da prestação de contas dos Programas em comento esgotou em 30/7/2009 (peça 1, p. 30),
enquanto a autuação do processo de TCE data de 15/3/2016 (peça 1, p. 2).
5.6. Entretanto, a alegação de ocorrência da preclusão deve ser afastada. Isso porque o TCU
entende que a inobservância do prazo de 180 dias para instauração de tomada de contas especial, previsto
no art. 4º, § 1º, da IN TCU 71/2012, não gera preclusão em benefício do responsável. O prazo destina-se
à autoridade administrativa competente para abertura do processo, a fim de lhe afastar a possibilidade de
responsabilização solidária pelo débito, caso deixe de proceder à instauração (Acórdão 9789/2017 – TCU
– 1ª Câmara, Ministro Relator Benjamin Zymler).
5.7. No que toca ao valor para a instauração da tomada de contas especial, deve-se destacar que
esta Corte entende que o montante fixado pelo TCU como limite para instauração de tomada de contas
especial configura valor de referência, não podendo servir de óbice à autuação de processo da espécie
para que seja investigada irregularidade grave (Acórdão 1469/2016 – TCU – Plenário, Ministro Relator
Raimundo Carreiro).
5.8. Ademais, conforme considerou o Ministro Relator do presente processo, a previsão do art. 6º,
inciso I, da IN/TCU 71/2012 não é um benefício do credor, tendo o Tribunal a discricionariedade de
determinar a instauração de tomada de contas especial mesmo para apuração de débito inferior ao limite
fixado no normativo (peça 44, p. 2).
5.9. Por fim, se verificou que o valor atualizado do débito aqui tratado (R$ 100.734,86 - 12/12/2006),
nem sequer está dentro do limite para dispensa da instauração da tomada de contas especial (R$
100.000,00) que menciona a norma citada.
Aplicação regular dos recursos públicos
6. Diz que após diligenciar junto à Câmara Municipal de Vereadores de Chapada dos Guimarães
obteve documentos onde comprovam cabalmente que os recursos foram devidamente aplicados, bem como
a prefeitura municipal de Chapada dos Guimarães sempre esteve de posse das informações para prestar
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conta no referido período, mas se manteve inerte com o único intuito de destruir politicamente o recorrente
(peça 60, p. 4).
6.1. Informa que os recursos foram depositados em 3 contas. Encaminha aos autos conciliação
bancária de cada conta do período de 1/1/2008 a 31/12/2008, que demonstram a entrada dos recursos,
bem como cada pagamento com o número da ordem de pagamento e cheque, valor e o nome do credor
(peça 60, p. 4). Tal documentação também evidencia a responsabilidade do prefeito sucessor, havendo,
portanto nulidade da exclusão do polo passivo desse responsável (peça 60, p. 5 e 13).
6.2. Defende que deve ser afastado o débito, sob pena de enriquecimento ilícito (peça 60, p. 14).
Análise
6.3. Para a execução do Programa de Proteção Social Básica — PSB e do Programa de Proteção
Social Especial — PSE, programas de ação continuada, o Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome repassou à Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães - MT, no exercício de 2008,
a importância de R$ 61.018,15, conforme as ordens bancárias listadas à peça 1, p. 24.
6.4. Esclarece-se que se trata de recurso federal transferido na modalidade fundo a fundo de acordo
com o artigo 2° da Lei 9.604 de 5/2/1998, com o escopo de cumprir o disposto nos artigos 23 e 28 da Lei
8.742 de 7/12/1993 e no Decreto 5.085 de 19/5/2004, que estabelecem co-financiamento federal dos
serviços de ação continuada.
6.5. A prestação de contas dos recursos transferidos a título de co-financiamento federal deveria ser
encaminhada para o então MDS por meio do Demonstrativo Sintético Anual da Execução FísicoFinanceira e disponibilizada no Sistema Único de Assistência Social/SUASWeb, conforme determina a
Portaria MDS 96/2009.
6.6. Desta forma, o gestor municipal encaminha o Demonstrativo Sintético Anual de Execução
Físico-Financeira e o Conselho Municipal de Assistência Social emite Parecer de Avaliação referente à
adequação da execução físicas e financeiras contidas no Plano de Ação, as quais - posteriormente são
analisadas pelo Fundo Nacional de Assistência Social.
6.7. O recorrente diz que a documentação colacionada ao presente recurso comprova a regular
aplicação dos recursos públicos.
6.8. Compulsando os documentos verifica-se que se tratam de cópia do Razão Analítico de
conciliação bancária referente a 3 contas da prefeitura e as correspondentes relações de pagamentos (peça
60, p. 18-36).
6.9. Não há o preenchimento de planilha, semelhante ao Demonstrativo Sintético da Execução
Físico-Financeira, devidamente assinada e referendada pelo Conselho Municipal de Assistência Social.
6.10. O recorrente também não agrega aos autos a Ata de Reunião e Resolução do Conselho
Municipal de Assistência Social, contendo o Parecer do Conselho quanto à prestação de contas dos
recursos repassados no exercício de 2008 para a execução dos Programas do Sistema Único de Assistência
Social.
6.11. Dessa forma, tais documentos não comprovam a regular aplicação dos recursos públicos
tampouco a execução física do objeto e da consecução dos objetivos dos referidos programas.
Ilegitimidade passiva
7. Diz que preencheu esse Demonstrativo Sintético Anual nos exercícios de 2005, 2006 e 2007, como
demonstra Relatório da Situação da Prestação de Contas dos Recursos Repassados fundo a fundo - SUAS
(2005- 2013) anexo à defesa apresentada na peça 19 (peça 60, p. 3).
7.1. Alega que não teve condições de preencher o formulário do exercício de 2008, devido a
desaparecimento criminoso dos documentos necessários para tanto, sem sua culpa, como demonstrado na
sentença com resolução de mérito anexo à defesa apresentada (peça 19), que até o momento não
determinou a autoria dos fatos (peça 60, p. 3 e 9).
7.2. Afirma que o prazo para a apresentação da prestação de contas encerrou na gestão do sucessor,
cabendo a este o preenchimento do formulário e envio ao MDS, o que foi reconhecido pelo Ministério
(peça 60, p. 3).
7.3. Aduz que, embora o Sr. Flavio Daltro Filho tenha alegado a inexistência dos documentos, este
preencheu o demonstrativo da prestação de contas da gestão do exercício 2008 (peça 60, p. 4).
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7.4. Apresenta o Relatório da Situação da Prestação de Contas dos Recursos Repassados fundo a
fundo - SUAS (2005-2013) anexo às alegações de defesa (peça 19), onde consta que a prestação foi
registrada, mas não foi concluída pelo então gestor em 2009 (peça 60, p. 4).
7.5. Defende que a simples propositura de medidas judiciais do sucessor contra o antecessor não
afasta a sua responsabilidade, que deve ter a sua culpa afastada (peça 60, p. 6).
7.6. Aduz que o sucessor não instaurou procedimento de TCE como determina a Súmula 230 do TCU
(peça 60, p. 6).
7.7. Alega que houve revanchismo politico e supressão de documentos pelo prefeito sucessor e que
este tinha plenas condições de prestar contas (peça 60, p. 7 e 9).
7.8.
Diz que a Secex/MT concluiu pela co-responsabilidade do sucessor, entretanto,
contraditoriamente, o Ministro Relator entendeu por excluí-lo do polo passivo (peça 60, p. 9-11).
7.9. Aduz que a sua condenação fere o princípio da não culpabilidade previsto no artigo 5°, inciso
LVII da Constituição Federal, havendo omissão na decisão combatida considerando a impossibilidade de
imputação da responsabilidade pelo extravio de documentos públicos dada a inaplicabilidade da teoria da
responsabilidade objetiva (peça 60, p. 13).
7.10. Alega existir omissão no decisum combatido que não indicou o normativo que viesse a permitir
a retirada de documentos públicos para que fosse mantido "em seu poder" viabilizando prestação de contas
futura (peça 60, p. 12).
7.11. Defende que inexiste qualquer norma que determine a obrigatoriedade do recorrente em
manter consigo a cópia de documentos públicos para, no futuro, se acontecer algum fato, apresentar
prestação de contas.
Análise
7.12. Da análise do Plano de Ação para co-financiamento do Governo Federal Sistema Único da
Assistência Social — ano 2008 (peça 1, p. 18-20), verifica-se que o senhor Gilberto Schwarz de Mello, exPrefeito Municipal de Chapada dos Guimarães/MT (gestão 2005/2008), era responsável pela gestão dos
recursos federais recebidos conforme Levantamento de Repasse (peça 1, p. 24), e, no entanto não
apresentou a prestação de contas dos recursos federais recebidos.
7.13. Veja que o recorrente inclusive reconhece não ter preenchido sequer o relatório Suas/Web
referente ao exercício de 2008, e alega que houve o início do preenchimento do formulário sem a sua
conclusão pelo prefeito subsequente, o que também evidencia que não houve prestação de contas da gestão
do exercício 2008.
7.14. Como gestor dos recursos públicos federais que lhe foram confiados, o ex-prefeito possui o
dever de comprovar a sua boa e regular aplicação, nos termos dos arts. 70, parágrafo único, e 37, caput,
da Constituição de 1988 e do art. 93 do Decreto-Lei 200, de 25 de fevereiro de 1967.
7.15. Dessa forma, não foram dispositivos relativos à guarda de documentos que fundamentaram a
condenação do recorrente e também não há que se falar em aplicação da teoria da responsabilidade
objetiva.
7.16. O ex-gestor alega ter havido sonegação de documentos relativos à prestação de contas devido
a revanchismo político do prefeito sucessor. Para tanto, junta aos autos cópia de sentença judicial.
7.17. Verifica-se que tal documento consta das alegações de defesa (peça 19, p. 18-22).
7.18. Se trata de ação satisfativa de busca e apreensão de documentos proposta pela municipalidade
contra o Sr. Gilberto Schwarz de Mello. O demandante requereu ao ex-Prefeito Municipal, a apresentação
de documentos inerentes à sua administração, que não se encontravam nas secretarias da Prefeitura
Municipal de Chapada dos Guimarães. No processo verificou-se que havia decisão liminar determinando
que o requerido apresentasse a documentação e, após diligência em vários endereços, os documentos não
foram localizados (peça 19, p. 21). Houve a extinção processo com resolução do mérito, nos termos do art.
269, I do CPC (peça 19, p. 21).
7.19. Tal decisum não demonstrou a inexistência de culpa do recorrente, mas sim que os documentos
não foram localizados. Tampouco, está afastado o seu ônus de prestar contas. Um gestor diligente teria
adotado medidas que pudessem mitigar os riscos de extravio da documentação apta a cumprir com o
encargo de comprovar a boa e regular aplicação dos recursos públicos.
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7.20. O recorrente tenta atribuir a responsabilidade pela irregularidade ao Prefeito sucessor e alega
que este tinha plena condição de prestar contas.
7.21. No presente caso, se verificou que embora o Prefeito sucessor pudesse também ser arrolado
como responsável, em razão da sucessão no âmbito do poder executivo local, considerando ainda, que o
vencimento da data da prestação de contas ocorreu durante a sua gestão, sua responsabilidade foi
afastada, pois adotou as medidas legais visando à proteção do patrimônio público, nos termos da Súmula
230 do TCU, por meio de ação de Notitia Criminis (peça 1, p. 44-94), em desfavor do Sr. Gilberto Schwarz
de Mello.
7.22. O Ministro Relator ressaltou que a jurisprudência deste Tribunal tem admitido como medidas
suficientes para o resguardo do patrimônio público a apresentação de notícia crime às autoridades e o
ingresso de ação cautelar de busca e apreensão. Dessa forma julgou regulares as contas do Sr. Flávio
Daltro Filho.
7.23. No que toca à alegação de que houve contradição no acórdão combatido pelo fato de o
Ministro Relator dissentir do exame da unidade instrutiva ressalta-se, conforme constante no exame dos
embargos de declaração opostos que (peça 56, p. 12):
“O julgador atende ao princípio do livre convencimento motivado, ou seja, a partir do caso concreto
que lhe foi posto, decide da forma que considerar mais adequada e dentro dos limites impostos pela lei,
motivando sua decisão. Dessa forma, não há contradição no fato de o relator não adotar entendimento
defendido em outros pareceres constantes dos autos.”
CONCLUSÃO
8. No presente processo não há que se falar em necessidade de arquivamento pela demora da
instauração da TCE, bem como se verificou que o valor atualizado do débito aqui tratado (R$ 100.734,86
- 12/12/2006), nem sequer está dentro do limite para dispensa da instauração da tomada de contas
especial.
8.1. A documentação apresentada pelo recorrente não comprova a regular aplicação dos recursos
públicos, tendo-se em vista que não há o preenchimento de planilha, semelhante ao Demonstrativo
Sintético da Execução Físico-Financeira, devidamente assinada e referendada pelo Conselho Municipal
de Assistência Social, bem como não consta dos autos a Ata de Reunião e Resolução do Conselho
Municipal de Assistência Social, contendo o Parecer do Conselho quanto a prestação de contas dos
recursos repassados no exercício de 2008 para execução dos Programas do Sistema Único de Assistência
Social.
8.2. A responsabilidade do recorrente está perfeitamente evidenciada pois foi o responsável pela
gestão dos recursos federais recebidos conforme Levantamento de Repasse e, no entanto, não apresentou
a prestação de contas dos recursos federais recebidos
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
9. Ante o exposto, submete-se à consideração superior a presente análise do recurso de
reconsideração interposto por Gilberto Schwarz de Mello contra o Acórdão 9789/2017-Primeira Câmara
propondo-se, com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 285 do RI/TCU:
I – conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento;
II – dar ciência da deliberação que vier a ser adotada ao recorrente e aos demais interessados.”
VOTO
Trata-se de recurso de reconsideração interposto por Gilberto Schwarz de Mello, ex-prefeito do Município de Chapada
dos Guimarães/MT (gestão 2005/2008), contra o Acórdão 9789/2017-Primeira Câmara, de relatoria do E. Ministro Benjamin
Zymler, por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as suas contas, condenando-o em débito e multa.
O acórdão combatido foi proferido em julgamento de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), em desfavor do recorrente, em razão de omissão no dever de prestar contas
dos recursos repassados à Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães/MT, na modalidade fundo a fundo, à conta do
Programa de Proteção Social Básica (PSB) e do Programa de Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2008, vinculados
ao Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).
Irresignado, o recorrente apresenta os seguintes argumentos:
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a) necessidade de arquivamento do processo:
i. houve preclusão, pois apesar de o processo administrativo ter sido aberto em 2009, a TCE foi instaurada em 2016, mais
de 6 anos após expirar o prazo para sua instauração;
ii. o dano de R$ 61.018,15 é inferior ao montante de R$ 100.000,00, pressuposto para a instauração de TCE, como prevê
a IN/TCU 71/2012;
iii. não há discricionariedade para a instauração da TCE no presente caso.
b) aplicação regular dos recursos públicos:
i. documentos obtidos junto à Câmara Municipal de Vereadores de Chapada dos Guimarães demonstram que os recursos
foram devidamente aplicados;
ii. o débito deve ser afastado, sob pena de enriquecimento ilícito.
c) ilegitimidade passiva:
i. não teve condições de preencher o formulário do exercício de 2008, devido a desaparecimento criminoso dos
documentos necessários para tanto, sem sua culpa;
ii. o prazo para a apresentação da prestação de contas se encerrou na gestão de seu sucessor, cabendo a este o
preenchimento do formulário e envio ao MDS;
iii. a Secex/MT concluiu pela corresponsabilidade do sucessor. Contraditoriamente, o Ministro Relator entendeu por
excluí-lo do polo passivo;
iv. não há norma que determine a obrigatoriedade do recorrente em manter consigo a cópia de documentos públicos para
apresentar prestação de contas no futuro, diante de imprevistos.
A unidade técnica, com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, propõe negar provimento ao recurso, para manter
inalterado o acórdão combatido.
Feito breve resumo dos fatos, passo a decidir.
Reitero o exame de admissibilidade (peça 65), em que conheci do presente recurso por atender aos requisitos atinentes à
espécie.
A alegação de ocorrência da preclusão deve ser afastada, em que pese ter havido demora na apuração conclusiva do dano.
O prazo para a apresentação da prestação de contas dos Programas em comento se esgotou em 30/7/2009 (peça 1, p. 30), enquanto
a autuação do processo de TCE data de 15/3/2016 (peça 1, p. 2).
O TCU entende que a inobservância do prazo de 180 dias para instauração de tomada de contas especial, previsto no art.
4º, § 1º, da IN TCU 71/2012, não gera preclusão em benefício do responsável. O prazo destina-se à autoridade administrativa
competente para abertura do processo, a fim de lhe afastar a possibilidade de responsabilização solidária pelo débito, caso deixe
de proceder à instauração (Acórdão 9789/2017 – TCU – 1ª Câmara, de relatoria do E. Ministro Benjamin Zymler).
Não procedem os argumentos quanto ao valor para a instauração da tomada de contas especial, pois o montante fixado
pelo TCU como limite para tal configura valor de referência, não podendo servir de óbice à autuação de processo da espécie para
que seja investigada irregularidade grave (Acórdão 1469/2016 – TCU – Plenário, relatoria do E. Ministro Raimundo Carreiro).
Como registrou o Relator a quo, a previsão do art. 6º, inciso I, da IN/TCU 71/2012 não é benefício do credor. O TCU
possui a discricionariedade de determinar a instauração de TCE mesmo para apurar débito inferior ao limite fixado no normativo
(peça 44, p. 2). Ademais, o valor atualizado do débito na data em que foi proferido o acórdão combatido (R$ 102.846,09 em
17/10/2017) era superior ao limite para dispensa da instauração da TCE estabelecido naquela norma.
Não devem prosperar os argumentos de que a documentação anexada ao presente recurso comprova a regular aplicação
dos recursos públicos. Trata-se de cópia do Razão Analítico de conciliação bancária referente a três contas da prefeitura e das
correspondentes relações de pagamentos (peça 60, p. 18-36).
É obrigação do recorrente demonstrar que as informações presentes nestes documentos seriam suficientes para gerar
planilha, tal e qual a que deveria ser encaminhada para o então MDS por meio do Demonstrativo Sintético Anual da Execução
Físico-Financeira, por ocasião da prestação de contas dos recursos transferidos a título de co-financiamento federal.
Além disso, o recorrente não traz aos autos a Ata de Reunião e Resolução do Conselho Municipal de Assistência Social,
contendo o Parecer do Conselho quanto à prestação de contas dos recursos repassados no exercício de 2008 para a execução dos
Programas do Sistema Único de Assistência Social.
Também não merecem acolhida os argumentos relacionados à tese de ilegitimidade passiva do recorrente, que era o
responsável pela gestão dos recursos federais recebidos conforme Levantamento de Repasse (peça 1, p. 24), e, no entanto, não a
apresentou.
O recorrente reconhece não ter preenchido sequer o relatório Suas/Web referente ao exercício de 2008. Alega que foi
iniciado o preenchimento do formulário sem a sua conclusão pelo prefeito subsequente, o que também evidencia que não houve
prestação de contas da gestão do exercício 2008.
O ex-gestor alega ter havido sonegação de documentos relativos à prestação de contas devido a revanchismo político do
prefeito sucessor. Para tanto, junta aos autos cópia de sentença judicial, que já constava de suas alegações de defesa (peça 19, p.
18-22).
Trata-se de ação satisfativa de busca e apreensão de documentos proposta pelo Município de Chapada dos Guimarães/MT
contra o recorrente. O demandante requereu ao ex-prefeito a apresentação de documentos inerentes à sua administração, que não
se encontravam nas secretarias da Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães.
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Consta do processo decisão liminar determinando que o requerido apresentasse a documentação e que, após diligência
em vários endereços, os documentos não foram localizados (peça 19, p. 21). Houve a extinção processo com resolução do mérito,
nos termos do art. 269, I do CPC (peça 19, p. 21).
Tal decisum não demonstrou a inexistência de culpa do recorrente, mas sim que os documentos não foram localizados.
Assim, não está afastado o seu ônus de prestar contas. O gestor diligente teria adotado medidas que pudessem mitigar os riscos
de extravio da documentação apta a cumprir com o encargo de comprovar a boa e regular aplicação dos recursos públicos.
O recorrente tenta atribuir a responsabilidade pela irregularidade ao seu sucessor e alega que este tinha plena condição de
prestar contas. No presente caso, a responsabilidade do prefeito sucessor foi afastada em virtude de ter adotado as medidas legais
visando à proteção do patrimônio público, nos termos da Súmula 230 do TCU, por meio de ação de Notitia Criminis (peça 1, p.
44-94), em desfavor do recorrente.
Finalmente, não procede a alegação de que houve contradição no acórdão combatido. Como registrou o Relator a quo ao
analisar embargos de declaração opostos contra o Acórdão 9789/2017-Primeira Câmara:
“O julgador atende ao princípio do livre convencimento motivado, ou seja, a partir do caso concreto que lhe foi posto,
decide da forma que considerar mais adequada e dentro dos limites impostos pela lei, motivando sua decisão. Dessa forma, não
há contradição no fato de o relator não adotar entendimento defendido em outros pareceres constantes dos autos.”
Diante desses elementos, anuindo aos pareceres precedentes, conheço do presente recurso para negar-lhe provimento.
Ante o exposto, voto no sentido de que o Tribunal adote o acórdão que ora submeto à deliberação deste Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 506/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 021.606/2016-1.
2. Grupo I – Classe de Assunto: I - Recurso de Reconsideração em Tomada de Contas Especial
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes:
3.1. Interessado: Ministério do Desenvolvimento Social (extinta) (05.526.783/0001-65)
3.2. Responsáveis: Flavio Daltro Filho (072.306.051-72); Gilberto Schwarz de Mello (523.182.651-00)
3.3. Recorrente: Gilberto Schwarz de Mello (523.182.651-00).
4. Órgão/Entidade: Município de Chapada dos Guimarães - MT.
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial
(SecexTCE).
8. Representação legal:
8.1. Carlos Arruda de Carli (14691/OAB-MT) e Fábio Luiz Palhari (19.255-O/OAB-MT).
9. Acórdão:

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Gilberto
Schwarz de Mello contra o Acórdão 9789/2017-Primeira Câmara,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, diante
das razões expostas pelo relator, em:
9.1. conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento;
9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente e aos demais interessados.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0506-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues (Relator), Bruno Dantas e Vital
do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.

GRUPO I – CLASSE I – Primeira Câmara
TC 021.976/2013-9 [Apenso: TC 005.055/2018-0]
Natureza: Recurso de reconsideração.
Ente: Município de Mâncio Lima - AC
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Responsáveis: Cleidison de Jesus Rocha (215.842.572-53); Josianis Araújo Rodrigues (444.035.85272); Luiz Helosman de Figueiredo (089.336.264-68); Zezito Cordeiro Rodrigues (091.171.992-04).
Interessado: Denasus (07.690.241/0001-59).
Representação legal: Paulo Luiz Pedrazza OAB/AC 1917.
SUMÁRIO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. SUS. NÃO COMPROVAÇÃO DA BOA E
REGULAR APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS REPASSADOS. TRANSFERÊNCIA DE
VALORES DA CONTA ESPECÍFICA PARA OUTRA CONTA SEM COMPROVAÇÃO DO DESTINO
DADO A ELES. CONTAS IRREGULARES. DÉBITO. MULTA. RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO.
CONHECIMENTO. COMPROVAÇÃO DE PARCELA REDUZIDA DAS DESPESAS EXECUTADAS.
REDUÇÃO DO DÉBITO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
RELATÓRIO
Adoto, como relatório, a instrução da Secretaria de Recursos (peças 134-135), cuja proposta foi
acolhida pelo representante do Parquet especializado:
“Trata-se de recurso de reconsideração (peças 89-96) interposto por Luiz Helosman de Figueiredo e
Zezito Cordeiro Rodrigues contra o Acórdão 6469/2017 – TCU – 1ª Câmara ([Gerente]).
A deliberação recorrida apresenta o seguinte teor:
9.1. considerar revéis os responsáveis Srs. Cleidison de Jesus Rocha, Zezito Cordeiro Rodrigues,
Josianis Araújo Rodrigues e o Município de Mâncio Lima/AC, nos termos do art. 12, § 3º, da
Lei 8.443/1992;
9.2. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Luiz Helosman de
Figueiredo, e, em decorrência, afastar do montante do débito imputado no valor de R$ 42.082,86,
relativamente aos recursos do SUS (Atenção Básica aos Povos Indígenas), do exercício de 2007 e de R$
60.846,54 do exercício de 2008, estendendo essa medida em favor dos Srs. Cleidison de Jesus Rocha, Zezito
Cordeiro Rodrigues e Josianis Araújo Rodrigues, com fundamento no art. 161 do Regimento Interno/TCU;
9.3. acolher as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Luiz Helosman de Figueiredo e, por
conseguinte, afastar integralmente o débito no montante de R$ 170.111,31 relacionado às seguintes
ocorrências, estendendo essa medida em favor do Sr. Zezito Cordeiro Rodrigues e do Município de Mâncio
Lima, com fundamento no art. 161 do Regimento Interno/TCU:
9.3.1. construção do almoxarifado municipal, no montante de R$ 53.561,37;
9.3.2. construção do Posto de Saúde Meia Dúzia, no montante de R$ 52.980,43;
9.3.3. construção do posto de Saúde na República, no montante de R$ 29.086,60;
9.3.4. construção do Posto de Saúde em Novo Recreio, no montante de R$ 34.482,91;
9.4. acolher as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Luiz Helosman de Figueiredo quanto à
aplicação de recursos do SUS, no valor de R$ 30.544,18, estendendo essa medida em favor do Sr. Zezito
Cordeiro Rodrigues, com fundamento no art. 161 do Regimento Interno/TCU, relativamente à:
9.4.1. construção do muro e da guarita da Casai de Rio Branco/AC, no montante de R$ 14.937,45;
e
9.4.2. construção do Posto de Saúde na Aldeia 7 de Setembro, no montante de R$ 15.606,73;
9.5. julgar irregulares as contas responsáveis Srs. Luiz Helosman de Figueiredo (ex-Prefeito do
Município de Mâncio Lima/AC), Zezito Cordeiro Rodrigues (ex-Secretário Municipal de Saúde),
Cleidison de Jesus Rocha (ex-Prefeito do Município de Mâncio Lima/AC) e Josianis Araújo Rodrigues
(ex-Secretário Municipal de Saúde), com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas “b” e
“c”, e § 2º, 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992;
9.6. condenar solidariamente os responsáveis, Srs. Luiz Helosman de Figueiredo e Zezito Cordeiro
Rodrigues ao pagamento das quantias a seguir especificadas, relacionadas aos recursos do SUS
(Atenção Básica aos Povos Indígenas) repassados pelo Fundo Nacional de Saúde ao dito município no
exercício de 2007, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem,
perante este Tribunal (art. 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos
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cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora,
calculados a partir das datas discriminadas até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação
em vigor:
Quadro anexo à [Gerente]
9.7. condenar solidariamente os responsáveis, Srs. Luiz Helosman de Figueiredo, Cleidison de
Jesus Rocha, Zezito Cordeiro Rodrigues e Josianis Araújo Rodrigues, ao pagamento das quantias a
seguir especificadas, relacionadas aos recursos do SUS (Atenção Básica aos Povos Indígenas)
repassados pelo Fundo Nacional de Saúde (fundo a fundo) ao município de Mâncio Lima/AC no
exercício de 2008, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem,
perante este Tribunal (art. 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos
cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora,
calculados a partir das datas discriminadas até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação
em vigor:
Quadro anexo à [Gerente]
9.8. condenar solidariamente os responsáveis, Srs. Luiz Helosman de Figueiredo e Zezito Cordeiro
Rodrigues, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, relacionadas aos recursos do SUS
(Atenção Básica aos Povos Indígenas) repassados pelo Fundo Nacional de Saúde (fundo a fundo) ao
município de Mâncio Lima/AC no exercício de 2008, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar
das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, do Regimento
Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada
monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data
dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor:
Quadro anexo à [Gerente]
9.9. aplicar aos responsáveis Srs. Luiz Helosman de Figueiredo, Cleidison de Jesus Rocha, Zezito
Cordeiro Rodrigues e Josianis Araújo Rodrigues, com fundamento no art. 19 da Lei 8.443/1992, a multa
prevista no art. 57 da mesma Lei, nos valores individuais abaixo indicados, com a fixação do prazo de
quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, do
Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas
monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o
vencimento, na forma da legislação em vigor;
Quadro anexo à [Gerente]
9.10. aplicar aos responsáveis Srs. Luiz Helosman de Figueiredo e Zezito Cordeiro Rodrigues a
multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, no valor individual de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em
razão de irregularidades atinentes à execução da despesa pública em desacordo com a legislação
aplicável (Lei 4.320/1964, arts. 60, 62 e 63, § 2º), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das
notificações, para comprovarem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU),
o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data
deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação
em vigor;
9.11. aplicar aos responsáveis Srs. Cleidison de Jesus Rocha e Josianis Araújo Rodrigues a multa
prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, no valor individual de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão da
sonegação a servidores do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, no exercício das
atribuições inerentes às atividades de auditoria, fiscalização e avaliação de gestão, em desacordo com a
legislação aplicável (CF/1988, art. 74, c/c Decreto-lei 200, arts. 13 e 93, c/c Lei 8.080/1990, arts. 15, I,
16, XII e XIX, 18, I e 33, § 4º), de documentos comprobatórios da realização de despesas com recursos do
SUS, requeridos por ocasião das atividades de auditoria, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar
das notificações, para comprovarem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, do Regimento
Interno/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente
desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma
da legislação em vigor;
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9.12. autorizar desde logo a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações, nos
termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992;
9.13. encaminhar cópia dos elementos pertinentes ao Procurador-Chefe da Procuradoria da
República no estado do Acre para adoção das medidas que entender cabíveis, com fulcro no art. 16, § 3º,
da Lei 8.443/1992.
HISTÓRICO
Trata-se tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em razão de
irregularidades na aplicação de recursos transferidos ao Município de Mâncio Lima/AC para a execução de
ações da “Atenção Básica aos Povos Indígenas”, nos exercícios de 2007 e 2008.
Foram repassados R$ 1.844.400,00 em parcelas mensais de R$ 76.850,00 mediante transferências
fundo a fundo nos exercícios de 2007 e 2008. Após desenvolvimento do processo concluiu esta Corte de
Contas que não restou comprovadas despesas nos montantes abaixo identificadas conforme tabelas
constantes à peça 61:
14.
Tabela 1: Débito constante do Acórdão
Data
Valor (R$)
Data
Valor (R$) Total (R$)
Data
Valor (R$)
22/01/2007 7.000,00 01/08/2007 7.000,00 14.000,00
31/05/2007
600
02/02/2007
852,92 28/08/2007 7.000,00 7.852,92
15/10/2007 1.200,00
02/03/2007
914,97 26/09/2007 7.000,00 7.914,97
29/11/2007 1.200,00
27/03/2007 7.000,00 24/10/2007 7.000,00 14.000,00
Total
3.000,00
26/04/2007 1.468,60 28/11/2007 7.000,00 8.468,60
09/05/2007 7.000,00 13/12/2007 4.000,00 11.000,00
25/06/2007 14.000,00 20/12/2007 7.000,00 21.000,00
Total
84.236,49

Data
Valor (R$)
22/01/2008 7.000,00
27/02/2008 7.000,00
26/03/2008 7.000,00
23/04/2008 7.000,00
30/04/2008
847,49
27/05/2008 7.000,00
25/06/2008 7.000,00

Data
Valor (R$) Total (R$)
Data
Valor (R$)
23/07/2008 7.000,00 14.000,00
1º/2/2008
600,00
27/08/2008 7.000,00 14.000,00
29/02/2008
600,00
24/09/2008 7.000,00 14.000,00
28/04/2008 1.200,00
20/10/2008 7.000,00 14.000,00
29/07/2008
600,00
27/11/2008 7.000,00 7.847,49
08/09/2008
600,00
22/12/2008 7.000,00 14.000,00
09/09/2008
600,00
23/12/2008 7.000,00 14.000,00
18/12/2008 1.200,00
Total
91.847,49
Total
5.400,00
As despesas se referiram, em sua maioria, “a transferências efetuadas da conta específica para outra
conta, mas cujo destino final não se comprovou nestes autos, em razão da não apresentação dos
documentos relativos à aplicação desses valores em quaisquer dispêndios porventura realizados a
partir da conta de destino” (grifos acrescidos).
Outro montante constante da condenação foi o de R$8.400,00, relativos ao pagamento de
colaboradores, supostamente indicados pela Funasa. De acordo com o acórdão condenatório não restou
qualquer comprovação destes pagamentos ou vínculo das profissionais com a Secretaria de Saúde do
Município.
Na primeira instrução deste recurso (peça 119) concluiu-se pela necessidade da realização de
diligência ao recorrente para formação de juízo sobre o mérito do recurso.
O Ministro-Relator, por meio do Despacho de peça 122, determinou a realização da diligência, nos
termos propostos pela unidade técnica.
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Neste momento retornam os autos a esta Secretaria após as providências adotadas por esta Corte
(peças 125-129).
Permite-se neste momento reproduzir parte relevante da primeira instrução com as adequações
devidas.
EXAME DE ADMISSIBILIDADE
Reitera-se o exame de admissibilidade contido nas peças 101-103, ratificado pelo Relator (despacho
de peça 105).
EXAME DE MÉRITO
Delimitação
Constitui objeto do presente recurso definir se:
a) a transferência da conta específica utilizada para o repasse fundo a fundo é suficiente para ensejar
o débito;
b) a documentação, ora juntada, é suficiente para comprovar a regularidade das despesas realizadas
em conta diversa da específica.
Da transferência da conta específica utilizada para o repasse fundo a fundo e da documentação
colacionada aos autos.
Defende-se no recurso (peças 89/93/96) a regularidade dos recursos repassados pelo FNS com base
nos seguintes argumentos:
a) encaminha-se toda a documentação (empenho, nota de pagamento, cópia de cheque, extratos de
conta corrente e aplicação) referente à conta corrente 5.693-6 do Banco do Brasil, no exercício de 2008 e
2007 (peças 89-90/93-94/96);
a.1) “o percentual de 10% era transferido” para a conta corrente 5.693-6 do Banco do Brasil com o
intuito de “que houvesse um controle das despesas realizadas com maior urgência, ou na ausência do
coordenador pelo prefeito, mas ao regressar as aquisições eram analisadas e o coordenador atestava os
gastos”;
b) em relação ao exercício de 2007 (peça 93), assim se manifesta:
b.1) “a despesa realizada em 02/02/2007 no montante de R$ 852,92 (oitocentos e cinquenta e dois
reais e noventa e dois centavos) é referente ao IRRF que é transferido para a conta de 3.788-5 do Banco do
Brasil. Informamos que segundo a legislação o imposto retido na fonte pelo Município não é recolhido para
a União e sim transferido para a conta própria do Município onde fica registrado a retenção de imposto de
renda que é informado a União para a compensação,” encaminha-se “cópia da transferência dos recursos,
a cópia do extrato da conta 5.311-2 do programa PSFI e a conta dos recursos provenientes da retenção do
IRRF de n° 3.788-5, onde fica comprovado que o valor não é um pagamento e sim uma retenção, (docs.
99/102 anexos)”, mesma situação da despesa realizada em 02/03/2007 no montante de R$ 914.97
(Novecentos e quatorze reais e noventa sete centavos), conforme “docs. 103/107 anexos”, (peça 93);
b.2) “a despesa realizada no dia 13/12/2007 no montante de R$ 4.000,00(quatro mil reais), como já
foi registrado na inicial se trata de serviços funerários. Um indígena que faleceu em Rio Branco foi
transportado para Mâncio Lima e enterrado na aldeia. A nota fiscal é no valor de R$ 4.320,00 (quatro mil
trezentos e vinte reais), entretanto o Prefeito negociou um desconto e pagou R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
(docs. 111/114 anexos)”, (peça 93);
c) em relação ao exercício de 2008, pondera que o valor de R$847,49 refere-se “a descontos
realizados na folha de pagamento do mês de março, do imposto sindical que era retido e depositado para a
entidade de classe, conforme demonstram os docs. 95/98 anexos”, (peça 93);
d) no tocante aos pagamentos no valor de R$ 8.400,00 as Senhoras Vanísia de Albuquerque Lima e
Ladmira da Silva Souza, as profissionais “foram solicitadas para prestar serviços na CASAI (Casa de Saúde
do índio), que fica localizada em Rio Branco, distante de Mancio Lima 750 Km, sob a administração da
FUNASA, por este motivo, todos os meses, em virtude dos serviços prestados, o chefe da FUNASA
solicitava o pagamento, conforme ficou demonstrado pelos ofícios juntados ao processo e o Prefeito fazia
os pagamentos através de transferências bancárias”, não subsistindo motivação para que o ex-prefeito seja
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“responsabilizado pelos pagamentos, por falta de comprovação do serviço prestado uma vez que as
funcionárias trabalhavam em Rio Branco, na casa do índio, sob a administração da FUNASA”;
e) “Os pagamentos referentes a construção do Almoxarifado já aprovados no ACÓRDÃO DE N°
6469/2017, foram realizados através desta conta conforme comprovam os docs. 99/107 e 118/120 anexos
e os extratos bancários docs. 13/14 anexos”.
Análise:
Previamente ao exame do mérito do presente recurso, entende-se oportuno a realização de breve
discussão sobre os fatos narrados tanto no acórdão como nas razões recursais.
A condenação do responsável decorreu, em sua maioria, de “transferências efetuadas da conta
específica para outra conta, mas cujo destino final não se comprovou nestes autos, em razão da não
apresentação dos documentos relativos à aplicação desses valores em quaisquer dispêndios porventura
realizados a partir da conta de destino”. A conta destino foi a conta corrente 5.693-6 do Banco do Brasil.
Em relação à conta, o recorrente colaciona o extrato bancário e de aplicações do exercício de 2007
(peça 93, p. 11-33), bem como o extrato bancário e de aplicações de 2008 (peça 89, p. 14-43). Ademais,
junta extensa documentação que se referem a empenhos, notas fiscais e outros documentos que,
supostamente, comprovariam a aplicação dos recursos que originalmente foram transferidas da conta
específica e que serviram de fundamento para a condenação em débito.
Numa análise preliminar foi possível afirmar que nos exercícios de 2007 e 2008, de fato, ingressaram
na conta corrente 5.693-6, Agência 4128-9, do Banco do Brasil, os montantes conforme discriminado
abaixo:
Tabela 2: Ingressos na Conta 5.693-6, Agência 4128-9
Data
Valor (R$)
Data
Valor (R$)
22/01/2007
7.000,00
22/01/2008
7.000,00
27/03/2007
7.000,00
27/02/2008
7.000,00
09/05/2007
7.000,00
26/03/2008
7.000,00
25/06/2007
14.000,00
23/04/2008
7.000,00
01/08/2007
7.000,00
27/05/2008
7.000,00
28/08/2007
7.000,00
25/06/2008
7.000,00
26/09/2007
7.000,00
23/07/2008
7.000,00
24/10/2007
7.000,00
27/08/2008
7.000,00
28/11/2007
7.000,00
24/09/2008
7.000,00
20/12/2007
7.000,00
20/10/2008
7.000,00
27/11/2008
7.000,00
22/12/2008
7.000,00
23/12/2008
7.000,00
Total 2007 (R$) 77.000,00
Total 2008 (R$) 91.000,00
Da análise, conforme já realizado no acórdão recorrido, foi possível concluir que houve transferências
efetuadas da conta específica para outra conta de titularidade do município, no voto do decisum
condenatório registrou-se que, verbis:
(...) gastos esses que, em sua maioria, se referiram a transferências efetuadas da conta específica
para outra conta, mas cujo destino final não se comprovou nestes autos, em razão da não apresentação
dos documentos relativos à aplicação desses valores em quaisquer dispêndios porventura realizados a
partir da conta de destino.
Na primeira manifestação desta unidade técnica (peças 119-121), entendeu-se que se não decidiu se
o fato de se transferir da conta específica para outra conta de titularidade do município, por si, ensejaria a
condenação em débito do gestor.
Na oportunidade citou-se precedente desta Corte (Acórdão 2303/2009-TCU-Plenário), no qual restou
decidido que é indevido o trânsito de recursos entre a conta do Fundo Municipal de Saúde e outras contas

728
Tribunal de Contas da União
Secretaria das Sessões

do município, devendo ser aplicada a Lei 8.142/1990 e Norma Operacional Básica do SUS (NOB),
aprovada por Portaria do Ministério da Saúde, vigente à época.
Ponderou-se que, caso se entendesse que do fato (transferência dos recursos da conta específica
repassados fundo a fundo para outra conta de titularidade do município) decorresse o débito, deveria ser
mantida a condenação e a imposição dos valores identificados na Tabela 2: Ingressos na Conta 5.693-6,
Agência 4128-9 e analisadas somente as demais despesas discutidas no recurso.
Contudo, defendeu-se na instrução que existia a irregularidade, qual seja transferência entre conta
específica e outra conta municipal, mas que se comprovada a aplicação dos recursos no objeto e finalidade
do repasse, a irregularidade não seria suficiente, por si, para ensejar o débito, sujeitando os responsáveis à
multa. Ao se adotar tal entendimento, o exame de toda a documentação trazida aos autos se imporia.
Dessa forma, nos itens 5.30 a 5.63 (peça 119), foi proposta metodologia para exame da documentação
e a realização de diligência a requerer elementos comprobatórios faltantes que se organizados e juntados
pelo recorrente poderiam elidir total ou parcialmente o débito imputado pelo acórdão recorrido.
Com relação a extensa documentação, trazida, de forma desorganizada e não complementada, é
importante destacar que as prestações de contas apresentadas ou documentos que comprovam dispêndios
devem espelhar a correta aplicação dos recursos públicos.
Um amontoado de documentos juntados sem ordenação lógica, sem explicitação e justificação nas
razões recursais, e, ainda, sem correlação com as saídas dos recursos dos cofres públicos (constatadas pelos
cheques emitidos) não pode ser acolhido como prestação de contas ou mesmo como elementos hábeis a
comprovar a aplicação dos recursos. Não é outro o entendimento deste Tribunal expressos nos votos dos
Acórdãos 1322/2007 – Plenário, 682/2008 – 1ª Câmara e 27/2004 – 2ª Câmara.
Cabe ao recorrente a impugnação de fato e direito de forma especificada e a exposição individualizada
dos eventos tidos por irregulares pelo Tribunal, bem como das provas em sentido contrário. Há que se ter
impugnação direta aos fundamentos de fato e direito do acórdão, com a demonstração das evidências que
afastariam as conclusões obtidas.
Em outras palavras, os recursos no TCU devem impugnar os fundamentos (fatos e direito) da decisão
recorrida, trazendo as razões e as provas referenciadas, pelas quais entende o recorrente que a mesma
merece ser reformada, sob pena de inépcia da peça recursal e não se ter o que examinar.
É obrigação do recorrente a demonstração da efetiva desconstituição, ressalta-se, com a descrição e
correlação da evidência à irregularidade, somente assim seria possível reforma do julgado.
As razões recursais não descrevem de forma lógica e ordenada quais seriam, exatamente, os
documentos colacionados a desconstituir os fundamentos das alegações que ensejaram a condenação, ao
contrário, limita-se a juntar um amontoado de documentos e a afirmar que comprovariam as despesas
durante a gestão.
Assim, em benefício do recorrente, foi efetuado esforço adicional para o exame da extensa
documentação e se propôs diligencia-lo para permitir a análise da documentação. Ademais, especificou-se
documentação complementar, a exemplo da apresentação da microfilmagem de todos os cheques emitidos
e sacados da Conta Corrente 5.693-6, Agência 4128-9, do Banco do Brasil, nos exercícios de 2007 e 2008
para que se verificasse a pertinência e correlação das despesas.
Após as providências adotadas por este Tribunal (peças 123-129) e transcorrido o prazo dado ao
recorrente, este se manteve silente e inerte em relação a diligência saneadora realizada e não organizou os
elementos anteriormente juntados, tampouco colacionou elementos complementares obrigatórios que
poderiam elidir o débito imputado.
Nesse sentido, entende-se não existir elementos ou evidências suficientes para desconstituir o que foi
decidido no acórdão condenatório, assim descrito no relatório, que examinou a irregularidade, verbis:
A Secretaria de Saúde de Mâncio Lima mantém uma conta de INCENTIVO PMML - PSFI n. 5.6936, Agência n. 4128-9, do Banco do Brasil na qual movimenta parte dos recursos do Incentivo de Atenção
Básica aos Povos Indígenas, transferidos da conta n. PSFI n. 5.311-2, Agência 4128-9, cuja documentação
não foi disponibilizada para análise, como também, não foi justificada a finalidade da mesma, em
desacordo ao parágrafo único do artigo 70 da Constituição Federal/88, combinados com o artigo 26 da
Lei 10181/2001 (peça 1, p. 24).
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Ademais, em reforço ao já exposto vale, novamente, lembrar precedente desta Corte (Acórdão
2303/2009-TCU-Plenário), já mencionado na peça 119, no qual restou decidido que é indevido o trânsito
de recursos entre a conta do Fundo Municipal de Saúde e outras contas do município, devendo ser aplicada
a Lei 8.142/1990 e Norma Operacional Básica do SUS (NOB), aprovada por Portaria do Ministério da
Saúde, vigente à época, verbis:
56. Apesar disso, considero que o trânsito de recursos entre a conta do Fundo Municipal de Saúde e
outras contas do município afrontou a normatização dos repasses. Não diretamente o art. 20 da IN STN nº
1/1997, como propôs a Unidade Técnica, mas a Lei nº 8.142/1990 e Norma Operacional Básica do SUS
(NOB) , aprovada pela Portaria MS nº 2.203/1996, vigente à época dos fatos.
57. A IN STN nº 1/1997 teria apenas aplicação subsidiária às transferências realizadas na
modalidade fundo a fundo, como se depreende do item 10.3 da NOB:
"10.3.Transferências Intergovernamentais e Contrapartidas
As transferências, regulares ou eventuais, da União para estados, municípios e Distrito Federal estão
condicionadas à contrapartida destes níveis de governo, em conformidade com as normas legais vigentes
(Lei de Diretrizes Orçamentárias e outras) ."
58. Contudo, a necessidade de movimentação em conta específica está bem resolvida nas normas
reguladoras das transferências fundo a fundo no âmbito do FNS. No caso de municípios detentores da
condição de gestão plena do sistema municipal, caso de Ariquemes, a conta do Fundo Municipal de Saúde
deveria concentrar toda a movimentação. Essa obrigação decorre do art. 4º, I, da Lei nº 8.142/1990:
"Art. 4° Para receberem os recursos, de que trata o art. 3° desta lei, os Municípios, os Estados e o
Distrito Federal deverão contar com:
I - Fundo de Saúde;
(...)
IV - relatórios de gestão que permitam o controle de que trata o § 4° do art. 33 da Lei n° 8.080, de
19 de setembro de 1990;
(...)
Parágrafo único. O não atendimento pelos Municípios, ou pelos Estados, ou pelo Distrito Federal,
dos requisitos estabelecidos neste artigo, implicará em que os recursos concernentes sejam administrados,
respectivamente, pelos Estados ou pela União."
59. No item 10 da NOB, que trata do "financiamento das ações e serviços de saúde" há expressa
previsão de que as ações previstas no plano de saúde serão executadas a partir do fundo municipal de
saúde, como se vê a seguir:
"10.2. Fontes
(...)
Nas esferas estadual e municipal, além dos recursos oriundos do respectivo Tesouro, o financiamento
do SUS conta com recursos transferidos pela União aos Estados e pela União e Estados aos Municípios.
Esses recursos devem ser previstos no orçamento e identificados nos fundos de saúde estadual e municipal
como receita operacional proveniente da esfera federal e ou estadual e utilizados na execução de ações
previstas nos respectivos planos de saúde e na PPI."
De acordo com o acórdão mencionado a “inadequada movimentação financeira observada, ainda que
atenuada pela restituição dos valores aos cofres do FMS, gerou déficit de transparência e prejudicou, em
especial, as atividades de programação, controle, avaliação e auditoria, previstas no art. 33, § 4º da Lei
8.080/1990”.
Com relação aos argumentos das demais despesas movimentadas na Conta Corrente 5.311-2, Ag.
4128-9, ratifica-se o exame da peça 119, que para facilitar a avaliação se permite reproduzir, verbis:
5.13. Dessa forma, se o entendimento acima for o adotado, a análise dos demais argumentos do
recurso relacionados a Conta Corrente 5.311-2, Ag. 4128-9, se impõem. É o que passa a fazer.
5.14. Em relação às despesas realizadas no dia 2/2/2007, no valor R$ 852,92, e no 2/3/2007 no
montante de R$914,97, supostamente, referente ao Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF (alínea
“b1”, acima enumerada), entende-se que não há como acatar os argumentos
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5.15. A um, conforme demonstram os documentos de peça 94, p. 52 e 54, o valor debitado na Conta
Corrente 5.311-2, Ag. 4128-9, no dia 2/2/2007, foi de R$852,92 e o valor creditado na Conta Corrente
3788-5, Ag. 4128-9, no mesmo dia, foi de R$1.565,77. No que se refere ao valor de R$914,97, no dia
2/3/2007, o extrato da Conta Corrente 3788-5, Ag. 4128-9, demonstra um crédito de R$3003, 39 (peça 94,
p. 56), ao passo que o débito na Conta Corrente 5.311-2 foi de apenas R$914,97 (peça 94, p. 58). Percebese que há distinção dos valores, não há correspondência entre o débito de uma conta corrente e o crédito
na outra. Ainda que sem verificar a origem dos avisos de créditos na Conta Corrente 3788-5, Ag. 4128-9,
a divergência permite concluir que a conciliação bancária não se mostra em consonância com a
justificativa para a despesa.
5.16. A dois, não há, ainda, como acatar tais procedimentos, pois eles são discutíveis. Não há como
descontar os valores de IRPF devido direto da conta específica e creditá-lo à outra conta do município. O
imposto de renda é encargo que deve ser suportado pelo contribuinte, pessoa física recebedora dos
recursos, logo, tal desconto deve ser retido da remuneração do profissional e discriminado no
demonstrativo de pagamento. Caso desejasse transferi-lo a outra conta do município, a documentação
discriminando de quais profissionais foram descontados, a remuneração bruta e o tributo suportado que
deu origem a transferência, deveria estar completa e assinada pelos contribuintes.
5.17. Dessa forma, rejeita-se os argumentos, devendo ser mantido o débito em relação aos valores
de R$ 852,92 (2/2/2007), e de R$914,97 (2/3/2007).
5.18. Com relação à despesa de R$4.000, 00, realizada no dia 13/12/2007, que se refere a serviços
funerários prestados em decorrência do falecimento do indígena, a documentação encontra-se à peça 95,
p. 63-67.
5.19. Verifica-se a existência de empenho (peça 95, p. 63), nota fiscal da funerária atestada,
conferindo à prestação dos serviços (peça 95, p. 67-68) por servidor (coordenador do polo base), diverso
de quem liquidou e autorizou o pagamento, ademais verifica-se ainda a existência de cheque nominal à
funerária (peça 95, p. 67-68) comprovando o suposto nexo. Não há, tão somente, como afirmar que os
serviços funerários, foram prestados em relação ao falecimento do indígena, mas, entende-se haver
indícios suficientes para que as alegações sejam acatadas e a despesa aceita, pois há documentação, a
nosso sentir, apta a comprovar o gasto.
5.20. Para a despesa de R$847,49 referente “a descontos realizados na folha de pagamento do mês
de março, do imposto sindical” que, supostamente, eram retidos e depositados para a entidade de classe
(alínea “c”, acima enumerada), valem as mesmas considerações para o IRPF discutido em parágrafos
precedentes. Não basta o cheque nominal (peça 94, p. 47) ao sindicato, pois, o desconto direto na conta
sem a documentação comprobatória que especifica, discrimina e desconta da remuneração bruta do
trabalhador, a nosso sentir, não demonstra a correção da despesa. Neste sentido, também afasta-se as
razões recursais em relação ao valor de R$847,49, constante do débito condenatório.
5.21. Em relação aos montantes pagos as Senhoras Vanísia de Albuquerque Lima e Ladmirna da
Silva Souza no valor de R$8.400, 00 (argumentos da alínea “d”, acima transcrita), ainda que se acate os
argumentos, o que não se está a admitir, no sentido de que as profissionais laboraram na sede da Funasa
em Rio Branco/AC, por solicitação do órgão concedente, não há como acatar o argumento sem que se
comprove os pagamentos as profissionais, por meio de recibos ou transferências bancárias. Deixou-se
registrado, de forma esclarecedora, no voto do condutor do acórdão o seguinte, verbis:
(...) o débito no montante de R$ 8.400,00 não poderia ser considerado elidido, pois apesar de os
pagamentos terem se realizado por solicitação da Funasa, a argumentação do defendente não veio
acompanhada de documentação idônea da efetiva prestação dos serviços à comunidade por parte das
pessoas beneficiárias desses pagamentos, tendo o Relatório 8689/2009 do Denasus indicado ainda que
“[...] não foi disponibilizado qualquer documento que comprovasse o vínculo das referidas
profissionais com a Secretaria de Saúde do Município, como também, não consta dos relatórios de viagens
e programação de viagens o nome das mesmas. Em reunião dia 11/09/2009 realizada na sede do Polo,
indagado sobre a existência das profissionais, o senhor Mário Cordeiro de Lima, administrador, informou
que está no Polo desde 2003 e não conhece as referidas pessoas, como também, afirmou que as mesmas
não constam da relação dos técnicos que compõem a EMSI” (destaques do MP/TCU).
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5.22. Ainda que as profissionais estivessem em Rio Branco/AC os pagamentos foram realizados pelo
Município de Mâncio Lima/AC, logo, as comprovações da realização destes serviços deveria constar da
prestação de contas de quem, efetivamente, fez uso dos recursos públicos. Na ausência de comprovações
documentais, a exemplo de recibos ou transferências bancárias, nem mesmo é possível se afirmar que as
profissionais receberam os valores indicados. Logo, tal argumento não merece prosperar, pois não há
comprovação de pagamentos às profissionais.
5.23. Quanto ao argumento contido em “e” dispensável qualquer esforço de análise, pois os valores
não constam do débito, logo, nada há a se examinar.
Dessa forma, verifica-se a comprovação de despesa no valor de R$4.000,00, realizada no dia
13/12/2007, que se refere a serviços funerários prestados em decorrência do falecimento do indígena,
conforme atesta a documentação de peça 95, p. 63-67.
Pelo exposto, e em virtude da inércia do recorrente ante a diligência realizada por esta Corte de
Contas, propõe-se somente a exclusão do valor de R$4.000,00 do montante do débito imputado, executado
no dia 13/12/2007.
CONCLUSÃO
Das análises anteriores, conclui-se que a transferência da conta específica utilizada para o repasse
fundo a fundo, por si, não seria suficiente para ensejar o débito, contudo, para se comprovar a regularidade
das despesas, realizadas em conta diversa da específica, se mostraria necessário a complementação da
documentação juntada, conforme exposto e proposto na diligência realizada, o que não ocorreu, não
havendo, portanto, elementos aptos e suficiente para desconstituição do decidido no decisum.
Assim, somente restou comprovado nos presentes autos, o valor de R$4.000,00, realizada no dia
13/12/2007, que se refere a serviços funerários prestados em decorrência do falecimento do indígena.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ante o exposto, com fundamento nos arts. 32, I e 33, da Lei 8.443/92 c/c o art. 285, caput, do RITCU, submetem-se os autos à consideração superior, propondo-se:
conhecer do recurso e, no mérito,dar provimento parcial ao recurso e excluir a parcela de R$4.000,00
(13/12/2007) atribuindo a seguinte composição ao débito imputado ao pelo item 9.6 do acórdão recorrido
Data
Valor (R$)
Data
Valor (R$)
22/1/2007
7.000,00
1/8/2007
7.000,00
2/2/2007
852,92
28/8/2007
7.000,00
2/3/2007
914,97
26/9/2007
7.000,00
27/3/2007
7.000,00
24/10/2007
7.000,00
26/4/2007
1.468,60
28/11/2007
7.000,00
9/5/2007
7.000,00
20/12/2007
7.000,00
25/6/2007
14.000,00
dar ciência do acórdão que for prolatado à recorrente e aos demais interessados, ressaltando-se que o
relatório e o voto que o acompanharem podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, no
dia seguinte ao de sua oficialização.”
É o relatório.
VOTO
Trata-se de recurso de reconsideração interposto por Luiz Helosman de Figueiredo, ex-prefeito de Mâncio Lima/AC, e
por Zezito Cordeiro Rodrigues, ex-secretário de saúde do Município (peças 89-96), em face do Acórdão 6.469/2017 – 1ª Câmara
(peça 61), que julgou suas contas irregulares, condenando-os ao pagamento dos débitos apurados e de multas individuais.
A presente tomada de contas especial foi instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em razão de irregularidades na
aplicação dos recursos transferidos ao Município de Mâncio Lima/AC para a realização de ações da atenção básica aos povos
indígenas, nos exercícios de 2007 e 2008.
Mesmo após a apresentação de alegações de defesa pelo ex-prefeito, restaram não comprovados diversos gastos, em sua
maioria realizados após a transferência dos recursos da conta específica a outra conta do Município, o que motivou a condenação
dos recorrentes.
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De início, conheço do recurso por preencher os requisitos atinentes à espécie.
No mérito, a Secretaria de Recursos, no que foi acompanhada pelo MP/TCU, propõe considerar comprovada pequena
parcela do débito, para dar provimento parcial do recurso.
Acolho as conclusões dos precedentes, incorporando-as às minhas razões de decidir, sem prejuízo das seguintes
considerações.
Como bem salientado pela Serur, a simples transferência de recursos da conta específica para outra conta do Município,
embora irregular, não enseja, necessariamente, a condenação em débito, havendo, ainda assim, a possibilidade de o responsável
comprovar o destino dado aos recursos.
Nesse contexto, em sede recursal, autorizei a expedição de comunicação ao recorrente, como proposto pela unidade
técnica, com o intuito de que apresentasse documentação e informações complementares para a comprovação dos gastos
impugnados, conferindo-lhe oportunidade adicional para sanar as irregularidades.
Contudo, a documentação apresentada não se prestou a justificar os gastos. Como salientado pela Serur:
5.13. Um amontoado de documentos juntados sem ordenação lógica, sem explicitação e justificação nas razões recursais,
e, ainda, sem correlação com as saídas dos recursos dos cofres públicos (constatadas pelos cheques emitidos) não pode ser
acolhido como prestação de contas ou mesmo como elementos hábeis a comprovar a aplicação dos recursos. Não é outro o
entendimento deste Tribunal expressos nos votos dos Acórdãos 1322/2007 – Plenário, 682/2008 – 1ª Câmara e 27/2004 – 2ª
Câmara.
[...]
5.17. As razões recursais não descrevem de forma lógica e ordenada quais seriam, exatamente, os documentos
colacionados a desconstituir os fundamentos das alegações que ensejaram a condenação, ao contrário, limita-se a juntar um
amontoado de documentos e a afirmar que comprovariam as despesas durante a gestão.
Ademais, não há como aceitar a justificativa para os gastos supostamente ocorridos a título de retenção de imposto de
renda (R$ 852,92, em 2/2/2007, e R$ 914,97, em 2/3/2007), por incompatibilidade entre os débitos na conta corrente específica
e os créditos na outra conta.
No que tange ao alegado gasto de R$ 847,49, a título de “descontos realizados na folha de pagamento de março do imposto
sindical”, não há documentos suficientes nos autos, relativos às remunerações dos trabalhadores, para aferir sua correção.
Quanto ao valor que teria sido pago a Vanísia de Albuquerque Lima e a Ladmira da Silva Souza (R$ 8.400,00), não foram
trazidos aos autos comprovantes de pagamentos às profissionais. A Serur destacou, ainda, que também não há documentação
idônea da efetiva prestação dos serviços à comunidade por parte das referidas agentes.
A unidade técnica acolhe apenas a comprovação da despesa de R$ 4.000,00 referente a serviços funerários prestados em
razão de falecimento de indígena, porquanto presentes, nos autos: nota de empenho, nota fiscal da funerária devidamente atestada
por servidor diverso do que autorizou o pagamento e cheque nominal à empresa (peça 94, p. 63-68), entendimento que acolho.
Por conseguinte, deve ser dado provimento parcial ao recurso para excluir, do item 9.6, do Acórdão recorrido, o débito
de R$ 4.000,00 (13/12/2007), mantendo os demais itens da deliberação.
Ante o exposto, voto por que o Tribunal adote o Acórdão que ora submeto à apreciação deste Colegiado.

ACÓRDÃO Nº 507/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 021.976/2013-9.
1.1. Apenso: 005.055/2018-0
2. Grupo I – Classe de Assunto: I - Recurso de Reconsideração em Tomada de Contas Especial
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes:
3.1. Interessado: Denasus (07.690.241/0001-59).
3.2. Responsáveis: Cleidison de Jesus Rocha (215.842.572-53); Josianis Araújo Rodrigues (444.035.852-72); Luiz
Helosman de Figueiredo (089.336.264-68); Zezito Cordeiro Rodrigues (091.171.992-04).
3.3. Recorrentes: Luiz Helosman de Figueiredo (089.336.264-68); Zezito Cordeiro Rodrigues (091.171.992-04).
4. Ente: Município de Mâncio Lima - AC.
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues.
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial
(SecexTCE).
8. Representação legal: Paulo Luiz Pedrazza OAB/AC 1917.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Luiz Helosman de Figueiredo e
por Zezito Cordeiro Rodrigues, em face do Acórdão 6.469/2017 – 1ª Câmara, que julgou suas contas irregulares, condenandoos ao pagamento dos débitos apurados e de multas individuais;
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:

733
Tribunal de Contas da União
Secretaria das Sessões

9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, dar-lhe provimento parcial unicamente para excluir, do débito
imputado pelo item 9.6, do acórdão recorrido, a parcela de R$ 4.000,00 (13/12/2007), atribuindo ao aludido item a seguinte
composição:
Data

Valor (R$)

Data

Valor (R$)

22/1/2007

7.000,00

1/8/2007

7.000,00

2/2/2007

852,92

28/8/2007

7.000,00

2/3/2007

914,97

26/9/2007

7.000,00

27/3/2007

7.000,00

24/10/2007

7.000,00

26/4/2007

1.468,60

28/11/2007

7.000,00

9/5/2007

7.000,00

20/12/2007

7.000,00

25/6/2007
14.000,00
9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e demais interessados.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0507-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues (Relator), Bruno Dantas e Vital
do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.

GRUPO II – CLASSE I – Primeira Câmara
TC 025.186/2013-2
Natureza: Embargos de declaração em Recurso de Reconsideração em Tomada de Contas Especial
Entidade: Fundação de Ação Comunitária.
Responsáveis: Associação dos Ovinocaprinocultores do Cariri Ocidental Paraibano
(03.612.187/0001-72); Gilmar Aureliano de Lima (714.551.594-68)
Interessado: Ministério do Desenvolvimento Social (extinta) (05.526.783/0001-65)
Representação legal: Rougger Xavier Guerra Junior (151.635-A/OAB-PB) e outros, representando
Associação dos Ovinocaprinocultores do Cariri Ocidental Paraibano.
SUMÁRIO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DE
RECURSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO LEITE DA PARAÍBA. PREJUÍZOS CAUSADOS
AOS COFRES PÚBLICOS FEDERAIS PELA FUNDAÇÃO DE AÇÃO COMUNITÁRIA E PELA
ENTIDADE DE LATICÍNIO CARIMILK. CITAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS. ACOLHIMENTO
PARCIAL DAS ALEGAÇÕES DE DEFESA DA CARIMILK. CONTAS IRREGULARES. DÉBITO.
MULTA. RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO. CONHECIMENTO. NÃO PROVIMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONHECIMENTO. NÃO PROVIMENTO.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Associação dos Ovinocaprinocultores do Cariri
Ocidental Paraibano contra o Acórdão 6.749/2018-TCU-Primeira Câmara, que negou provimento ao
recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 1.864/2017-TCU-Primeira Câmara (peça 51),
integrado pelo julgamento dos embargos de declaração (Acórdão 7.491/2017-TCU-Primeira Câmara), por
meio do qual a recorrente teve contas julgadas irregulares, foi condenada em débito, solidariamente a
Gilmar Aureliano de Lima, e apenada com multa em vista de irregularidades identificadas na execução do
Programa do Leite.
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O recurso que se analisa foi juntado aos autos em 25/10/2018 (peça 113), anteriormente à notificação
da deliberação embargada.
Posteriormente, foram trazidos novos elementos (peças 122 a 228).
VOTO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Associação dos Ovinocaprinocultores do Cariri Ocidental Paraibano
contra o Acórdão 6.749/2018-TCU-Primeira Câmara, que negou provimento ao recurso de reconsideração interposto contra o
Acórdão 1.864/2017-TCU-Primeira Câmara (peça 51), integrado pelo Acórdão 7.491/2017-TCU-Primeira Câmara (peça 69),
em sede de embargos de declaração, por meio do qual a recorrente teve contas julgadas irregulares, foi condenada em débito,
solidariamente a Gilmar Aureliano de Lima, e apenada com multa em vista de irregularidades identificadas na execução do
Programa do Leite pela Fundação de Ação Comunitária (FAC).
O recurso que se analisa foi juntado aos autos em 25/10/2018 (peça 113), anteriormente à notificação da deliberação
embargada.
A Associação dos Ovinocaprinocultores do Cariri Ocidental Paraibano aduz contradição e obscuridade no acórdão
embargado, a saber: (i) não cabia à recorrente manter cadastro e fiscalizar os requisitos do produtor cadastrado junto ao Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), haja vista inexistir norma legal o contratual que previsse tal
obrigação; (ii) cabia à recorrente, tão-somente, informar a quantidade de leite captada junto a cada produtor à FAC, que
previamente cadastrava tais produtores; (iii) não havia impedimento à concessão de DAP a servidores públicos, desde que
atendidos os requisitos para enquadramento no Pronaf.
Posteriormente, juntou aos autos novos elementos (peças 122 a 228).
Conheço dos presentes embargos de declaração, por satisfeitos os requisitos ditados pelo art. 34 da Lei 8.443/1992 c/c
art. 287, § 1º, do Regimento Interno do TCU.
Quanto ao mérito, verifico que a recorrente tenta, por via recursal inadequada, rediscutir os fundamentos do Acórdão
1.864/2017-TCU-Primeira Câmara, a partir de entendimento inaugurado pelo Acórdão 3.575/2019-TCU-Primeira Câmara,
aplicado a laticínio que não foi implicado na Operação Almateia, da Polícia Federal, deflagrada por força de gravíssimas
irregularidades na execução do Programa do Leite da Paraíba, operacionalizado pela FAC.
Conquanto a pretensão recursal não esteja adequada aos propósitos dos embargos de declaração, por inexistente a
premissa de omissão, obscuridade ou contradição do julgado, é certo que, nos termos do art. 35 da Lei 8.443/1992, o interessado
pode, ainda, interpor Recurso de Revisão contra o Acórdão 1.864/2017-TCU-Primeira Câmara.
Feitas tais considerações, nego provimento aos embargos de declaração opostos pela Associação dos
Ovinocaprinocultores do Cariri Ocidental Paraibano contra o Acórdão 6.749/2018-TCU-Primeira Câmara e VOTO no sentido
de que o Tribunal adote a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 508/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 025.186/2013-2.
2. Grupo II – Classe de Assunto: I – Embargos de declaração em Recurso de Reconsideração em Tomada de Contas
Especial
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes:
3.1. Interessado: Ministério do Desenvolvimento Social (extinta) (05.526.783/0001-65)
3.2. Responsáveis: Associação dos Ovinocaprinocultores do Cariri Ocidental Paraibano (03.612.187/0001-72); Gilmar
Aureliano de Lima (714.551.594-68)
3.3. Recorrente: Associação dos Ovinocaprinocultores do Cariri Ocidental Paraibano (03.612.187/0001-72).
4. Entidade: Fundação de Ação Comunitária.
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues.
6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin.
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial
(SecexTCE).
8. Representação legal:
8.1. Rougger Xavier Guerra Junior (151.635-A/OAB-PB) e outros, representando Associação dos Ovinocaprinocultores
do Cariri Ocidental Paraibano.
9. Acórdão:

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela Associação dos
Ovinocaprinocultores do Cariri Ocidental Paraibano contra o Acórdão 6.749/2018-TCU-Primeira Câmara;
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ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara,
ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c os arts.
277, inciso III, e 287 do Regimento Interno do TCU, em:
9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pela Associação dos Ovinocaprinocultores do
Cariri Ocidental Paraibano, para no mérito negar-lhes provimento;
9.2. encaminhar cópia desta deliberação à recorrente.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0508-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues (Relator), Bruno Dantas e Vital
do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.

GRUPO II – CLASSE I – Primeira Câmara
TC 025.299/2013-1
Natureza: Embargos de declaração em recurso de reconsideração em Tomada de Contas Especial
Entidade: Fundação de Ação Comunitária
Responsáveis: Antônia Lúcia Navarro Braga (038.674.201-49); Gilmar Aureliano de Lima
(714.551.594-68); Gutlacta Laticínios Ltda. (01.570.805/0001-33)
Interessado: Ministério do Desenvolvimento Social (extinta) (05.526.783/0001-65)
Representação legal: Rougger Xavier Guerra Junior (151.635-A/OAB-PB) e outros, representando
Gutlacta Laticínios Ltda.; John Johnson Gonçalves Dantas de Abrantes (1663/OAB-PB) e outros,
representando Antônia Lúcia Navarro Braga.
SUMÁRIO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DE
RECURSOS DESTINADOS AO “PROGRAMA DO LEITE DA PARAÍBA”. CITAÇÃO DOS
RESPONSÁVEIS. CONTAS IRREGULARES. DÉBITO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CONHECIMENTO E REJEIÇÃO. RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO. CONHECIMENTO. NÃO
PROVIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONHECIMENTO. NÃO PROVIMENTO.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Gutlacta Laticínios Ltda. contra o Acórdão
9.478/2018-TCU-Primeira Câmara, que negou provimento ao recurso de reconsideração interposto contra
o Acórdão 1.871/2017-TCU-Primeira Câmara (peça 87), integrado pelo Acórdão 7.493/2017-TCUPrimeira Câmara (peça 110), em sede de embargos de declaração, por meio do qual a recorrente teve contas
julgadas irregulares, foi condenada em débito, solidariamente a Antônia Lúcia Navarro Braga, e apenada
com multa em vista de irregularidades identificadas na execução do Programa do Leite.
Devidamente notificado em 4/12/2018 (peça 163), o recurso que se analisa foi juntado aos autos em
13/12/2018 (peça 165).
Posteriormente, foram trazidos novos elementos (peças 171 a 268).
VOTO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Gutlacta Laticínios Ltda. contra o Acórdão 9.478/2018-TCU-Primeira
Câmara, que negou provimento ao recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 1.871/2017-TCU-Primeira Câmara
(peça 87), integrado pelo Acórdão 7.493/2017-TCU-Primeira Câmara (peça 110), em sede de embargos de declaração, por meio
do qual a recorrente teve contas julgadas irregulares, foi condenada em débito, solidariamente a Antônia Lúcia Navarro Braga,
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e apenada com multa em vista de irregularidades identificadas na execução do Programa do Leite pela Fundação de Ação
Comunitária (FAC).
O recurso que se analisa foi juntado aos autos tempestivamente, em 13/12/2018 (peça 163), como previsto no art. 34, §
1º, da Lei 8.443/1992.
A Gutlacta Laticínios Ltda. aduz contradição e obscuridade no acórdão embargado, a saber: (i) não cabia à recorrente
manter cadastro e fiscalizar os requisitos do produtor cadastrado junto ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura
Familiar (Pronaf), haja vista inexistir norma legal o contratual que previsse tal obrigação; (ii) cabia à recorrente, tão-somente,
informar a quantidade de leite captada junto a cada produtor à FAC, que previamente cadastrava tais produtores; (iii) não havia
impedimento à concessão de DAP a servidores públicos, desde que atendidos os requisitos para enquadramento no Pronaf.
Posteriormente, juntou aos autos novos elementos (peças 171 a 268).
Conheço dos presentes embargos de declaração, por satisfeitos os requisitos ditados pelo art. 34 da Lei 8.443/1992 c/c
art. 287, § 1º, do Regimento Interno do TCU.
Quanto ao mérito, verifico que a recorrente tenta, por via recursal inadequada, rediscutir os fundamentos do Acórdão
1.871/2017-TCU-Primeira Câmara, a partir de entendimento inaugurado pelo Acórdão 3.575/2019-TCU-Primeira Câmara,
aplicado a laticínio que não foi implicado na Operação Almateia, da Polícia Federal, deflagrada por força de gravíssimas
irregularidades na execução do Programa do Leite da Paraíba, operacionalizado pela FAC.
Conquanto a pretensão recursal não esteja adequada aos propósitos dos embargos de declaração, por inexistente a
premissa de omissão, obscuridade ou contradição do julgado, é certo que, nos termos do art. 35 da Lei 8.443/1992, o interessado
pode, ainda, interpor Recurso de Revisão contra o Acórdão 1.871/2017-TCU-Primeira Câmara.
Feitas tais considerações, nego provimento aos embargos de declaração opostos pela Gutlacta Laticínios Ltda. contra o
9.478/2018-TCU-Primeira Câmara e VOTO no sentido de que o Tribunal adote a deliberação que ora submeto à apreciação deste
Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 509/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 025.299/2013-1.
2. Grupo II – Classe de Assunto: I – Embargos de declaração em recurso de reconsideração em Tomada de Contas
Especial.
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes:
3.1. Interessado: Ministério do Desenvolvimento Social (extinta) (05.526.783/0001-65)
3.2. Responsáveis: Antônia Lúcia Navarro Braga (038.674.201-49); Gilmar Aureliano de Lima (714.551.594-68);
Gutlacta Laticínios Ltda. (01.570.805/0001-33)
3.3. Recorrente: Gutlacta Laticínios Ltda. (01.570.805/0001-33).
4. Entidade: Fundação de Ação Comunitária.
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues.
6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin.
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial
(SecexTCE).
8. Representação legal:
8.1. Rougger Xavier Guerra Junior (151.635-A/OAB-PB) e outros, representando Gutlacta Laticínios Ltda.
8.2. John Johnson Gonçalves Dantas de Abrantes (1663/OAB-PB) e outros, representando Antônia Lúcia Navarro Braga.
9. Acórdão:

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Gutlacta
Laticínios Ltda. contra o Acórdão 9.478/2018-TCU-Primeira Câmara;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara,
ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c os arts.
277, inciso III, e 287 do Regimento Interno do TCU, em:
9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Gutlacta Laticínios Ltda., para no mérito
negar-lhes provimento;
9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao recorrente;
9.3. remeter os autos à Secretaria de Recursos para exame de admissibilidade do recurso interposto
por Antônia Lúcia Navarro Braga (peça 269).
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0509-01/20-1.
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13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues (Relator), Bruno Dantas e Vital
do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.

GRUPO II – CLASSE I – Primeira Câmara
TC 025.449/2013-3
Natureza: Embargos de declaração em recurso de reconsideração em Tomada de Contas Especial
Entidade: Fundação de Ação Comunitária
Responsáveis: Gilmar Aureliano de Lima (714.551.594-68); Veralucia Rocha Lira - ME
(08.963.146/0001-44)
Interessado: Ministério do Desenvolvimento Social (extinta) (05.526.783/0001-65)
Representação legal: Rougger Xavier Guerra Junior (151.635-A/OAB-PB) e outros, representando
Veralucia Rocha Lira - ME.
SUMÁRIO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. OPERAÇÃO AMALTEIA DA POLÍCIA
FEDERAL. IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS AO
PROGRAMA DO LEITE DA PARAÍBA. PREJUÍZOS CAUSADOS AOS COFRES PÚBLICOS
FEDERAIS PELA FUNDAÇÃO DE AÇÃO COMUNITÁRIA (FAC) E PELA ENTIDADE DE
LATICÍNIO BORBOREMA. CITAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS. CONTAS IRREGULARES. DÉBITO.
MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. RECURSO DE
RECONSIDERAÇÃO. CONHECIMENTO. NÃO PROVIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CONHECIMENTO. NÃO PROVIMENTO.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Veralucia Rocha Lira - ME contra o Acórdão
2.487/2019-TCU-Primeira Câmara, que negou provimento ao recurso de reconsideração interposto contra
o Acórdão 1.877/2017-TCU-Primeira Câmara (peça 51), integrado pelo Acórdão 7.495/2017-TCUPrimeira Câmara (peça 69), por meio do qual a recorrente teve contas julgadas irregulares, foi condenada
em débito, solidariamente a Gilmar Aureliano de Lima, e apenada com multa em vista de irregularidades
identificadas na execução do Programa do Leite.
O recurso que se analisa foi juntado aos autos em 14/5/2019 (peça 112), anteriormente à notificação
da deliberação embargada.
Posteriormente, foram trazidos novos elementos (peças 114 a 215).
VOTO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Veralucia Rocha Lira - ME contra o Acórdão 2.487/2019-TCU-Primeira
Câmara, que negou provimento ao recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 1.877/2017-TCU-Primeira Câmara
(peça 51), integrado pelo Acórdão 7.495/2017-TCU-Primeira Câmara (peça 69), por meio do qual a recorrente teve contas
julgadas irregulares, foi condenada em débito, solidariamente a Gilmar Aureliano de Lima, e apenada com multa em vista de
irregularidades identificadas na execução do Programa do Leite pela Fundação de Ação Comunitária (FAC).
O recurso que se analisa foi juntado aos autos em 14/5/2019 (peça 112), anteriormente à notificação da deliberação
embargada.
Veralucia Rocha Lira - ME aduz contradição e obscuridade no acórdão embargado, a saber: (i) não cabia à recorrente
manter cadastro e fiscalizar os requisitos do produtor cadastrado junto ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura
Familiar (Pronaf), haja vista inexistir norma legal o contratual que previsse tal obrigação; (ii) cabia à recorrente, tão-somente,
informar a quantidade de leite captada junto a cada produtor à FAC, que previamente cadastrava tais produtores; (iii) não havia
impedimento à concessão de DAP a servidores públicos, desde que atendidos os requisitos para enquadramento no Pronaf.
Posteriormente, juntou aos autos novos elementos (peças 114 a 215).
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Conheço dos presentes embargos de declaração, por satisfeitos os requisitos ditados pelo art. 34 da Lei 8.443/1992 c/c
art. 287, § 1º, do Regimento Interno do TCU.
Quanto ao mérito, verifico que a recorrente tenta, por via recursal inadequada, rediscutir os fundamentos do Acórdão
1.877/2017-TCU-Primeira Câmara, a partir de entendimento inaugurado pelo Acórdão 3.575/2019-TCU-Primeira Câmara,
aplicado a laticínio que não foi implicado na Operação Almateia, da Polícia Federal, deflagrada por força de gravíssimas
irregularidades na execução do Programa do Leite da Paraíba, operacionalizado pela FAC.
Conquanto a pretensão recursal não esteja adequada aos propósitos dos embargos de declaração, por inexistente a
premissa de omissão, obscuridade ou contradição do julgado, é certo que, nos termos do art. 35 da Lei 8.443/1992, o interessado
pode, ainda, interpor Recurso de Revisão contra o Acórdão 1.877/2017-TCU-Primeira Câmara.
Feitas tais considerações, nego provimento aos embargos de declaração opostos por Veralucia Rocha Lira - ME contra
o Acórdão 2.487/2019-TCU-Primeira Câmara e VOTO no sentido de que o Tribunal adote a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 510/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 025.449/2013-3.
2. Grupo II – Classe de Assunto: I – Embargos de declaração em recurso de reconsideração em Tomada de Contas
Especial.
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes:
3.1. Interessado: Ministério do Desenvolvimento Social (extinta) (05.526.783/0001-65)
3.2. Responsáveis: Gilmar Aureliano de Lima (714.551.594-68); Veralucia Rocha Lira - ME (08.963.146/0001-44)
3.3. Recorrente: Veralucia Rocha Lira - ME (08.963.146/0001-44).
4. Entidade: Fundação de Ação Comunitária.
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues.
6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin.
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial
(SecexTCE).
8. Representação legal:
8.1. Rougger Xavier Guerra Junior (151.635-A/OAB-PB) e outros, representando Veralucia Rocha Lira - ME.
9. Acórdão:

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Veralucia Rocha
Lira - ME contra o Acórdão 2.487/2019-TCU-Primeira Câmara;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara,
ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c os arts.
277, inciso III, e 287 do Regimento Interno do TCU, em:
9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Veralucia Rocha Lira - ME, para no mérito
negar-lhes provimento;
9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao recorrente.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0510-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues (Relator), Bruno Dantas e Vital
do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.

GRUPO II – CLASSE I – Primeira Câmara
TC 026.785/2009-4
Natureza: I - Embargos de declaração em Aposentadoria
Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
Interessados: Antonia de Souza Guimaraes (353.843.362-34); Aristides de Oliveira Coelho
(009.605.609-63); Osvaldo de Souza Ribeiro (010.387.451-87)
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Representação legal: Marcos Joel dos Santos (21203/OAB-DF) e outros, representando Osvaldo de
Souza Ribeiro.
SUMÁRIO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE
OMISSÃO. REJEIÇÃO. CIÊNCIA.
RELATÓRIO
Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por Osvaldo de Souza Ribeiro em razão do
Acórdão 3973/2019-TCU-1ª Câmara, por meio do qual o Tribunal considerou ilegal e negou registro ao ato
de concessão de aposentadoria do embargante, em razão do irregular aproveitamento, para aposentadoria
estatutária, de período de atividade rural sem que houvesse o devido recolhimento das contribuições
previdenciárias, tal como exigido pela Constituição Federal.
Em apertada síntese, o embargante alega que a deliberação recorrida fixou o entendimento de que o
recorrente não havia apresentado defesa, o que evidenciaria que suas razões, acostadas aos autos, não foram
examinadas, e prossegue sustentado a legalidade dos atos, a aplicação do princípio da proteção à segurança
jurídica e ao direito adquirido.
Assevera, ainda, não ter logrado obter, junto ao INSS, o cálculo para a realização do recolhimento,
de forma indenizada, das contribuições devidas.
Ao fim, requer o conhecimento e o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de ser reconhecido
o direito do embargante a manter a averbação de tempo de serviço rural para fins de comprovação e
contagem recíproca de tempo de serviço público ou, em caso negativo, requer seja oficiado o Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS para que apresente neste processo os cálculos e valor dos recolhimentos
previdenciários, na forma indenizada e que, então, seja concedido prazo para que efetue o recolhimento da
quantia.
É o breve Relatório.
VOTO
Conheço dos embargos de declaração, uma vez atendidos os requisitos de admissibilidade estabelecidos nos artigos 32,
inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992.
No mérito, não assiste razão ao embargante.
Verifico não ter havido a alegada omissão na apreciação de suas razões, muito menos houve fixação de qualquer
entendimento a respeito do seu comparecimento aos autos no Acórdão ora recorrido.
Em verdade, o embargante faz referência a trecho da Instrução Técnica transcrita no Relatório, que reproduzo a seguir:
“4. Parecer do MPTCU (peça 24) divergiu desta Sefip quanto ao ato do Sr. Aristides. Para o parquet especializado,
todos os atos mereciam proposta de julgamento pela ilegalidade.
5. Já o Ministro-Relator, em seu despacho (peça 25), determinou o sobrestamento do presente processo até a apreciação
do TC 006.189/2013-0, que também tratou de cômputo de período rurícola para fins de aposentadoria em atos emitidos entre
1993 e 1995. Superada sua apreciação, consignada pelo Acórdão 1.381/2014-TCU-Plenário, o sobrestamento foi levantado.
6. Ato contínuo, considerando que o entendimento pacificado no Tribunal é de que as averbações de tempo de serviço
rural só seriam regulares em caso de recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias, além do fato de que os atos
de concessão deram entrada neste Tribunal há mais de cinco anos, fez-se necessário oportunizar o contraditório e a ampla
defesa dos interessados, nos termos do Acórdão 587/2011-TCU-Plenário, da relatoria do Ministro Valmir Campelo, conforme
oitivas acostadas às peças 26-28.
7. Todos os inativos foram devidamente notificados, consoante peças 29-30 e 37. Entretanto, o ex-servidor Osvaldo de
Souza Ribeiro optou por não se manifestar junto aos autos.
...
33. Após diversas tentativas de notificação por correio (peças 31 e 34), o interessado foi notificado por meio de edital
(peça 37) e não apresentou defesa junto aos autos”.
Conforme se verifica nos autos, o embargante efetivamente não apresentou justificativas na oportunidade em que lhe foi
facultado o exercício do direito de defesa e do contraditório, no caso, o Ofício 3658/2017-TCU/Sefip, de 31/7/2017.
Ocorre que o recorrente havia juntado aos autos, em data pretérita, manifestação atinente à sua aposentadoria, em resposta
à Diligência 1760/2009-TCU-Sefip. Suas justificativas foram assim sintetizadas na instrução que integra a peça 21 destes autos:
“De início, o interessado explanou sobre todo o procedimento necessário para a obtenção da certidão de tempo de
serviço rural junto ao INSS, alegando que não havia previsão legal para o recolhimento de contribuições.
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Citou que o tempo trabalhado na atividade rural ocorreu num período superior a 40 anos e que está aposentado há mais
de 15 anos. Manifestação acostada na peça 2, p. 30-33.”
O exame da questão foi efetuado nos itens 6 a 14 da referida peça, tendo sido acolhida a jurisprudência do STF no sentido
da obrigatoriedade do recolhimento das contribuições previdenciárias para permitir a contagem recíproca do tempo de serviço
rural.
À luz desses fatos, não há como prosperar a tese de omissão na apreciação de sua defesa.
No restante, o embargante limita-se a discutir o mérito do processo, matéria não adequada na estreita via dos embargos
de declaração.
Por fim, resta também incabível o pedido de oficiar o INSS, uma vez que não compete a este Tribunal a tutela de interesse
próprio do ex-servidor.
Ante o exposto, voto por que o Tribunal acolha a minuta de acórdão que ora submeto à deliberação do colegiado.
ACÓRDÃO Nº 511/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 026.785/2009-4.
2. Grupo II – Classe de Assunto: I Embargos de declaração em Aposentadoria
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes:
3.1. Interessados: Antonia de Souza Guimaraes (353.843.362-34); Aristides de Oliveira Coelho (009.605.609-63);
Osvaldo de Souza Ribeiro (010.387.451-87)
3.2. Recorrente: Osvaldo de Souza Ribeiro (010.387.451-87).
4. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
5.1. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
8. Representação legal:
8.1. Marcos Joel dos Santos (21203/OAB-DF) e outros, representando Osvaldo de Souza Ribeiro.
9. Acórdão:

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos por Osvaldo de Souza
Ribeiro em face do Acórdão 3973/2019-TCU-1ª Câmara.
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara,
com fundamento nos artigos 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo Relator,
em:
9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los;
9.2. dar ciência dessa deliberação ao embargante e ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0511-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues (Relator), Bruno Dantas e Vital
do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.

GRUPO I – CLASSE IV – Primeira Câmara
TC 027.220/2019-2
Natureza: Aposentadoria
Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região/df e TO
Interessado: Gelma de Sousa Alves (243.881.491-87)
Representação legal: não há
SUMÁRIO: APOSENTADORIA. VANTAGEM DENOMINADA OPÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998.
VEDAÇÃO. ILEGALIDADE. DETERMINAÇÕES. CIÊNCIA.
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RELATÓRIO
Adoto, como relatório, a instrução da Sefip, que contou com a anuência do Ministério Público, vazada nos seguintes
termos:
Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de GELMA DE SOUSA ALVES (CPF: 243.881.491-87) no cargo de
Técnico Judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região/DF e TO, submetido, para fins de registro, à apreciação
do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal.
2. O ato foi cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma da Instrução Normativa
78/2018.
EXAME TÉCNICO
3. A aposentadoria se deu na modalidade voluntária, com proventos integrais, calculados com base na última
remuneração do cargo em que se deu a aposentadoria, com fundamento no art. 3º da Emenda Constitucional 47/2005.
4. De acordo com o as informações do ato concessório, verifica-se que a interessada implementou os requisitos para se
aposentar, visto que possuía idade, tempo de contribuição, de serviço público, de carreira e de cargo requeridos pelo
fundamento concessório.
5. Ao submeter o ato a críticas automatizadas, detectou-se a concessão da vantagem de opção que trata o art. 2º da Lei
8.911/1994 (c/c art. 18, da Lei 11.416/2006), e a vantagem de quintos/décimos, transformada em Vantagem Pessoal
Nominalmente Identificada - VPNI, pelo artigo 62-A da Lei 8.112/1990.
6. Sobre essas vantagens detectadas nas críticas automáticas, passaremos a discorrer abaixo.
ID da crítica: 3384
Texto pendência: Houve o registro de pelo menos uma rubrica com "Denominação para análise pelo TCU = Vantagem
de caráter pessoal – incorporação de opção de função.
7. A possibilidade de carrear para a aposentadoria as vantagens da comissão ou função gratificada adveio com a Lei
1.711/1952, que assim estabelecia em seu art. 180:
“Art. 180. O funcionário que contar mais de 35 anos de serviço público será aposentado:
a) com as vantagens da comissão ou função gratificada em cujo exercício se achar, desde que o exercício abranja, sem
interrupção, os cinco anos anteriores;
b) com idênticas vantagens, desde que o exercício do cargo em comissão ou da função gratificada tenha compreendido
um período de dez anos, consecutivos ou não, mesmo que, ao aposentar-se, o funcionário já esteja fora daquele exercício”.
8. Tal previsão também estava no art. 193 da Lei 8.112/1990:
“Art. 193. O servidor que tiver exercido função de direção, chefia, assessoramento, assistência ou cargo em comissão,
por período de 5 (cinco) anos consecutivos, ou 10 (dez) anos interpolados, poderá aposentar-se com a gratificação da função
ou remuneração do cargo em comissão, de maior valor, desde que exercido por um período mínimo de 2 (dois) anos.
§ 1° Quando o exercício da função ou cargo em comissão de maior valor não corresponder ao período de 2 (dois) anos,
será incorporada a gratificação ou remuneração da função ou cargo em comissão imediatamente inferior dentre os exercidos.
§ 2° A aplicação do disposto neste artigo exclui as vantagens previstas no art. 192, bem como a incorporação de que
trata o art. 62, ressalvado o direito de opção”.
9. Esse regramento vigorou até o dia 18 de janeiro de 1995, quando foi editado a Medida Provisória 831 que, depois de
diversas reedições, foi convertida na Lei 9.527/1997.
10. A Lei 9.624/1998 também tratou de disciplinar a data limite para a concessão da vantagem do art. 193 da Lei
8.112/1990:
“Art. 7º É assegurado o direito à vantagem de que trata a art. 193 da Lei nº 8.112, de 1990, aos servidores que, até 19
de janeiro de 1995, tenham completado todos os requisitos para obtenção de aposentadoria dentro das normas até então
vigentes.
Parágrafo único. A aplicação do disposto no caput exclui a incorporação a que se referia o art. 62 e as vantagens
previstas no art. 192 da Lei nº 8.112, de 1990”.
11. Já a possibilidade de carrear para a aposentadoria a vantagem de “opção” adveio com a edição da Lei 8.911/1994,
que assim estabelecia:
“Art. 2º É facultado ao servidor investido em cargo em comissão ou função de direção, chefia e assessoramento, previstos
nesta Lei, optar pela remuneração correspondente ao vencimento de seu cargo efetivo, acrescido de cinqüenta e cinco por cento
do vencimento fixado para o cargo em comissão, ou das funções de direção, chefia e assessoramento e da gratificação de
atividade pelo desempenho de função, e mais a representação mensal.
Parágrafo único. O servidor investido em função gratificada (FG) ou de representação (GR), ou assemelhadas,
constantes do Anexo desta Lei, perceberá o valor do vencimento do cargo efetivo, acrescido da remuneração da função para a
qual foi designado.
...........
Art. 11. A vantagem de que trata esta Lei integra os proventos de aposentadoria e pensões.
12. Assim, ao analisar o tema, no âmbito do Acórdão 2.076/2005 – Plenário (Ministro Revisor Valmir Campelo), este
Tribunal fixou entendimento de que seria assegurado na aposentadoria a vantagem decorrente da opção, prevista no art. 2º da
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Lei nº 8.911/94, aos servidores que, até a data de 18 de janeiro de 1995, tenham satisfeito os pressupostos temporais
estabelecidos no art. 193 da Lei 8.112/90, ainda que sem os requisitos para aposentação em qualquer modalidade.
13. Tal Acórdão foi proferido em sede de Embargos de Declaração opostos ao Acórdão 589/2009 – Plenário (MinistroRelator Augusto Sherman) que, por sua vez, foi oriundo de Recurso de Reexame contra a Decisão 844/2001 – Plenário (MinistroRelator Walton Alencar Rodrigues).
14. Ao proferir tal entendimento no Acórdão 2.076/2005, este Tribunal baseou-se no conteúdo das Leis 8.112/1990,
8.911/1994 e 9.624/1998.
15. Todavia, após a publicação da Emenda Constitucional 20/1998, que inseriu o parágrafo segundo no art. 40 da
Constituição Federal, tal entendimento deixou de produzir efeitos:
“Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de
15/12/98)
....................
§ 2º Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do
respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da
pensão”. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
16. Isso porque, a partir desse comando constitucional, foi estabelecido um limitador a ser observado por ocasião da
concessão de aposentadorias e pensões por morte, qual seja, a remuneração do servidor no cargo efetivo. Assim, nenhum
servidor poderá, por ocasião de sua aposentadoria, ter proventos superiores que a remuneração do seu cargo efetivo na
atividade.
17. Portanto, o alcance do entendimento exposto no Acórdão 2.076/2005 – TCU – Plenário se limita até o dia
16/12/1998, haja vista que, a incorporação da vantagem de opção aos proventos de aposentadoria ou pensões acarreta
descumprimento do art. 40, § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
18. Sobre o tema (art. 40, § 2º, da Constituição Federal), segue abaixo decisão do Supremo Tribunal Federal no âmbito
do Agravo Regimental 721.354/MG, cuja relatora foi a Ministra Ellen Gracie:
“Revisão de pensão por morte. Cumulação: previdenciária e acidentária. (...) O quantum da pensão por morte, nos
termos do art. 40, § 2º, § 7º e § 8º, não pode extrapolar a totalidade dos vencimentos da remuneração do servidor à época do
seu falecimento”.
[AI 721.354 AgR, rel. min. Ellen Gracie, j. 14-12-2010, 2ª T, DJE de 9-2-2011.]
19. Percebe-se que o comando do art. 40, § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional
20/1998, foi editado exatamente para dar efetividade ao sistema contributivo e solidário da Previdência Social, haja vista que
o servidor jamais poderia efetivar contribuição social de valor que não seria incorporado aos proventos de inatividade.
20. A incorporação aos proventos de aposentadoria ou pensão de qualquer vantagem (no caso concreto a vantagem de
opção), sem a respectiva contribuição previdenciária na ativa, contraria os princípios da solidariedade, da contributividade e
do equilíbrio financeiro e atuarial, todos insculpidos no caput do art. 40 da Constituição Federal.
21. Em virtude da instituição do princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, uma nova fase da Previdência Social foi
inaugurada, trazendo a necessidade de uma legislação que considere a necessidade de sustentabilidade financeira do sistema e
que permita a concessão de benefícios com uma estreita relação com os valores contribuídos.
22. O princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, assim, se constitui como um princípio que busca o equilíbrio das
contas da previdência social, sob o aspecto financeiro e atuarial, global e individual. É um princípio que busca garantir a
manutenção do sistema previdenciário, fazendo com que os benefícios devidos por lei sejam satisfeitos no presente e no futuro.
Utilizando, para isso, técnicas financeiras e atuariais que considerem fatores como a variação demográfica da população,
volume de contribuições e de benefícios em manutenção, períodos de contribuição de manutenção de benefícios, além de
diversos outros fatores que devam ser considerados para que haja esse equilíbrio.
23. O princípio foi inserido no texto da Lei Maior como mandamento a ser perseguido pelo legislador ordinário ou
interprete da norma e acompanhado de perto pelo organizador da Previdência Social. Não se trata de abstração especulativa
ou construção doutrinária; é comando dispositivo invocável quando das medidas que atentem contra sua determinação. Se
ignorado pelo administrador ou legislador ordinário, vale dizer, pelo aplicador da regra previdenciária, a providência tomada
reveste-se da classificação jurídica de inconstitucionalidade, sobrevindo os consectários inerentes.
24. A respeito do tema, segue abaixo entendimentos do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o tema:
“O princípio da solidariedade se presta a universalizar o âmbito de potenciais contribuintes, mitigando a referibilidade
que é própria das contribuições. Não se presta o referido postulado a legitimar distorções na base de cálculo das contribuições,
as quais, no intuito desmedido de arrecadar, acarretam o desvirtuamento da natureza retributiva que deve marcar os regimes
de previdência”.
[ARE 669.573 AgR, rel. min. Roberto Barroso, j. 4-8-2015, 1ª T, DJE de 26-8-2015.]
“O sistema público de previdência social é fundamentado no princípio da solidariedade (art. 3º, I, da CB/1988),
contribuindo os ativos para financiar os benefícios pagos aos inativos. Se todos, inclusive inativos e pensionistas, estão sujeitos
ao pagamento das contribuições, bem como aos aumentos de suas alíquotas, seria flagrante a afronta ao princípio da isonomia
se o legislador distinguisse, entre os beneficiários, alguns mais e outros menos privilegiados, eis que todos contribuem, conforme
as mesmas regras, para financiar o sistema. Se as alterações na legislação sobre custeio atingem a todos, indiscriminadamente,

743
Tribunal de Contas da União
Secretaria das Sessões

já que as contribuições previdenciárias têm natureza tributária, não há que se estabelecer discriminação entre os beneficiários,
sob pena de violação do princípio constitucional da isonomia”.
[RE 450.855 AgR, rel. min. Eros Grau, j. 23-8-2005, 1ª T, DJ de 9-12-2005.]
“Impossibilidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias. A jurisprudência
do STF firmou-se no sentido de que somente as parcelas que podem ser incorporadas à remuneração do servidor para fins de
aposentadoria podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária”.
[AI 710.361 AgR, rel. min. Cármen Lúcia, j. 7-4-2009, 1ª T, DJE de 8-5-2009.]
= AI 712.880 AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 26-5-2009, 1ª T, DJE de 11-9-2009
25. Percebe-se que é entendimento pacífico do STF de que somente as parcelas que podem ser incorporadas à
remuneração do servidor para fins de aposentadoria podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária.
26. Com base nessa jurisprudência do STF, esta Unidade Técnica entende que a recíproca também é verdadeira, ou
seja, somente as parcelas que sofrem a incidência da contribuição previdenciária na atividade podem ser incorporadas à
remuneração do servidor para fins de aposentadoria e pensões.
27. Esta Corte de Contas já se pronunciou sobre essa matéria. O item 9.2.1. do Acórdão 1.286/2008-TCU-Plenário,
relator: Ministro Marcos Bemquerer, esclarece que:
“9.2.1. no regime contributivo previdenciário constitucional é vedado ao servidor público carrear para os proventos da
aposentadoria ou para a pensão por ele instituída parcela da remuneração sobre a qual não incidiu desconto previdenciário”;
28. Além disso, entende-se que está claro no voto do Ministro Benjamin Zymler, proferido no Acórdão 2.000/2017-TCUPlenário, de que é necessária a contribuição previdenciária, na ativa, de qualquer parcela que seja incorporável aos proventos
de aposentadorias e pensões.
29. Assim, entende-se que não se alinha ao atual comando constitucional a incorporação aos proventos de
aposentadorias e pensões de determinada parcela que não haja incidência de contribuição previdenciária na ativa, como é o
caso da vantagem de “opção” aqui tratada que sequer é paga aos servidores em atividade.
30. Corroborando com o comando constitucional, no âmbito do Acórdão 1.599/2019 – TCU – Plenário (Ministro-Relator
Benjamin Zymler), este Tribunal fixou entendimento de que era “vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da
Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão (“opção”), aos servidores que
implementaram os requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou
o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria”.
31. Diante disso, por se tratar de vantagem que proporciona um acréscimo aos proventos de aposentadoria em relação
à última remuneração contributiva da atividade, é indevida a incorporação da vantagem que trata o art. 193 da Lei 8.112/1990,
inclusive o pagamento parcial da função comissionada (“opção”) aos servidores que implementaram os requisitos de
aposentadoria após 16/12/1998, em face do disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela
Emenda Constitucional 20/1998.
ID da crítica: 3383
Texto pendência: Houve o registro de pelo menos uma rubrica com "Denominação para análise pelo TCU = Vantagem
de caráter pessoal - Incorporação de quintos/décimos de função.
32. Sobre a vantagem de quintos, a jurisprudência deste Tribunal consubstanciada na Decisão 925/1999-Plenário
(Ministro-Relator Walton Alencar) e Acórdãos 731/2003-Plenário e 732/2003-Plenário (ambos de Relatoria do Ministro
Guilherme Palmeira), que se alinha à decisão do Supremo Tribunal Federal - STF no âmbito do Recurso Extraordinário
638.115/CE (Relator Ministro Gilmar Mendes), admite a incorporação ou atualização da vantagem de quintos, transformada
em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI pelo art. 62-A da Lei 8.112/1990, somente até o dia 8/4/1998, conforme
previsto no art. 3º da Lei 9.624/1998.
33. Ademais, nos termos do Acórdão 5.455/2018 - 2ª Câmara (Ministro-Relator José Mucio Monteiro), eventual tempo
residual existente em 10/11/1997, não empregado para a concessão de quintos, pode ser utilizado para incorporação de apenas
um décimo, nos termos do art. 5º da Lei 9.624/1998, com termo final, a qualquer tempo, na data em que o servidor completar o
interstício de doze meses, de acordo com a sistemática definida na redação original do art. 3º da Lei 8.911/1994, com posterior
transformação em VPNI.
34. Passa-se, a partir desse momento, à análise do ato em destaque:
34.1 Não há irregularidades no que se refere à vantagem de “quintos”, haja vista que os períodos discriminados de
exercício de função comissionada se limitaram à data de 8/4/1998 e a incorporação encontra-se em consonância com a
jurisprudência deste Tribunal.
34.2 Sobre a vantagem de “opção”, entende-se que sua concessão foi indevida, visto que proporcionou um acréscimo
aos proventos de aposentadoria em relação a última remuneração contributiva da atividade, resultando em descumprimento do
disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
35. Nada obstante, deve-se dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, nos termos do
Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal.
36. Por fim, vale destacar que o aludido ato deu entrada neste Tribunal há menos de cinco anos, não sendo aplicável,
portanto, o procedimento de contraditório e ampla defesa determinado pelo Acórdão 587/2011-TCU-Plenário.
CONCLUSÃO
37. A abrangência e a profundidade das verificações levadas a efeito fundamentam convicção de que o ato de
aposentadoria deve ser apreciado pela ilegalidade, em razão de conter o pagamento da vantagem de opção que trata o art. 2º
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da Lei 8.911/1994 (c/c art. 18, da Lei 11.416/2006), o que proporcionou um acréscimo aos proventos de aposentadoria em
relação a última remuneração contributiva da atividade, resultando em descumprimento do disposto no art. 40, caput e § 2º, da
Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
38. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1 o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei
8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, propõe-se:
a) considerar ilegal e negar o registro do ato constante do presente processo.
b) dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106
da Súmula de Jurisprudência do TCU;
c) determinar à Unidade Jurisdicionada que:
c.1) abstenha de realizar pagamentos para o ato ora apreciado pela ilegalidade, no prazo 15 (quinze) dias, contados a
partir da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos
do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU;
c.2) emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias, após corrigida a
falha que ensejou na ilegalidade do ato;
c.3) comunique a interessada do teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição
de eventuais recursos não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os
recursos não sejam providos;
c.4) no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a
interessada está ciente do julgamento deste Tribunal.

VOTO
Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de Gelma de Souza Alves, no cargo de no cargo de Técnico Judiciário do
Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região/DF e TO, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da
União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal.
Acolho na íntegra os pareces da Unidade Técnica e do Ministério Público, os quais adoto como razões de decidir.
O ato em exame contém o pagamento da vantagem denominada “opção”, o que proporciona acréscimo aos proventos de
aposentadoria em relação à última remuneração contributiva da servidora em atividade, resultando no descumprimento do
disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
Além da fundamentação já exposta no relatório, cumpre citar que, por meio do Acórdão 1.599/2019 – TCU – Plenário,
este Tribunal fixou o seguinte entendimento:
9.4. firmar entendimento de que é vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive
o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão (“opção”), aos servidores que implementaram os requisitos de
aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou o valor dos proventos à
remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria.
Ante o exposto, julgo ilegal o ato, negando-lhe registro.
Voto, pois, no sentido de que o Tribunal acolha a minuta de acórdão que submeto à deliberação deste Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 512/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 027.220/2019-2.
2. Grupo I – Classe de Assunto: Aposentadoria
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Gelma de Sousa Alves (243.881.491-87).
4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região/DF e TO.
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidora do Tribunal Regional do Trabalho
da 10ª Região/DF e TO,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões
expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1º, V, e 39, II, em:
9.1. considerar ilegal a presente concessão e negar registro ao respectivo ato;
9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada, nos termos do Enunciado 106
da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal;
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9.3. determinar ao órgão de origem que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da
autoridade administrativa omissa:
9.3.1. 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;
9.3.2. suspenda os pagamentos realizados com base no ato ora impugnado;
9.3.3. emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias, após corrigida a falha
que ensejou a ilegalidade do ato.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0512-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues (Relator), Bruno Dantas e Vital
do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.

GRUPO I – CLASSE IV – Primeira Câmara
TC 027.239/2019-5
Natureza: Aposentadoria
Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 2ª Região
Interessado: Regina Elizabeth Tavares Marcal (777.938.207-97)
Representação legal: não há
SUMÁRIO: APOSENTADORIA. VANTAGEM DENOMINADA OPÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998.
VEDAÇÃO. ILEGALIDADE. DETERMINAÇÕES. CIÊNCIA.
RELATÓRIO

Adoto, como relatório, a instrução da Sefip, que contou com a anuência do Ministério Público, vazada nos seguintes
termos:
Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de REGINA ELIZABETH TAVARES MARCAL (CPF: 777.938.207-97)
no cargo de Analista Judiciário do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, submetido, para fins de registro, à apreciação do
Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal.
2. O ato foi cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma da Instrução Normativa
78/2018.
EXAME TÉCNICO
3. A aposentadoria se deu na modalidade voluntária, com proventos integrais, calculados com base na última
remuneração do cargo em que se deu a aposentadoria, com fundamento no art. 3º da Emenda Constitucional 47/2005.
4. De acordo com o as informações do ato concessório, verifica-se que a interessada implementou os requisitos para se
aposentar, visto que possuía idade, tempo de contribuição, de serviço público, de carreira e de cargo requeridos pelo
fundamento concessório.
5. Ao submeter o ato a críticas automatizadas, detectou-se a concessão da vantagem de opção que trata o art. 2º da Lei
8.911/1994 (c/c art. 18, da Lei 11.416/2006), e a vantagem de quintos/décimos, transformada em Vantagem Pessoal
Nominalmente Identificada - VPNI, pelo artigo 62-A da Lei 8.112/1990.
6. Sobre essas vantagens detectadas nas críticas automáticas, passaremos a discorrer abaixo.
ID da crítica: 3384
Texto pendência: Houve o registro de pelo menos uma rubrica com "Denominação para análise pelo TCU = Vantagem
de caráter pessoal – incorporação de opção de função.
7. A possibilidade de carrear para a aposentadoria as vantagens da comissão ou função gratificada adveio com a Lei
1.711/1952, que assim estabelecia em seu art. 180:
“Art. 180. O funcionário que contar mais de 35 anos de serviço público será aposentado:
a) com as vantagens da comissão ou função gratificada em cujo exercício se achar, desde que o exercício abranja, sem
interrupção, os cinco anos anteriores;
b) com idênticas vantagens, desde que o exercício do cargo em comissão ou da função gratificada tenha compreendido
um período de dez anos, consecutivos ou não, mesmo que, ao aposentar-se, o funcionário já esteja fora daquele exercício”.
8. Tal previsão também estava no art. 193 da Lei 8.112/1990:
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“Art. 193. O servidor que tiver exercido função de direção, chefia, assessoramento, assistência ou cargo em comissão,
por período de 5 (cinco) anos consecutivos, ou 10 (dez) anos interpolados, poderá aposentar-se com a gratificação da função
ou remuneração do cargo em comissão, de maior valor, desde que exercido por um período mínimo de 2 (dois) anos.
§ 1° Quando o exercício da função ou cargo em comissão de maior valor não corresponder ao período de 2 (dois) anos,
será incorporada a gratificação ou remuneração da função ou cargo em comissão imediatamente inferior dentre os exercidos.
§ 2° A aplicação do disposto neste artigo exclui as vantagens previstas no art. 192, bem como a incorporação de que
trata o art. 62, ressalvado o direito de opção”.
9. Esse regramento vigorou até o dia 18 de janeiro de 1995, quando foi editado a Medida Provisória 831 que, depois de
diversas reedições, foi convertida na Lei 9.527/1997.
10. A Lei 9.624/1998 também tratou de disciplinar a data limite para a concessão da vantagem do art. 193 da Lei
8.112/1990:
“Art. 7º É assegurado o direito à vantagem de que trata a art. 193 da Lei nº 8.112, de 1990, aos servidores que, até 19
de janeiro de 1995, tenham completado todos os requisitos para obtenção de aposentadoria dentro das normas até então
vigentes.
Parágrafo único. A aplicação do disposto no caput exclui a incorporação a que se referia o art. 62 e as vantagens
previstas no art. 192 da Lei nº 8.112, de 1990”.
11. Já a possibilidade de carrear para a aposentadoria a vantagem de “opção” adveio com a edição da Lei 8.911/1994,
que assim estabelecia:
“Art. 2º É facultado ao servidor investido em cargo em comissão ou função de direção, chefia e assessoramento, previstos
nesta Lei, optar pela remuneração correspondente ao vencimento de seu cargo efetivo, acrescido de cinqüenta e cinco por cento
do vencimento fixado para o cargo em comissão, ou das funções de direção, chefia e assessoramento e da gratificação de
atividade pelo desempenho de função, e mais a representação mensal.
Parágrafo único. O servidor investido em função gratificada (FG) ou de representação (GR), ou assemelhadas,
constantes do Anexo desta Lei, perceberá o valor do vencimento do cargo efetivo, acrescido da remuneração da função para a
qual foi designado.
...........
Art. 11. A vantagem de que trata esta Lei integra os proventos de aposentadoria e pensões.
12. Assim, ao analisar o tema, no âmbito do Acórdão 2.076/2005 – Plenário (Ministro Revisor Valmir Campelo), este
Tribunal fixou entendimento de que seria assegurado na aposentadoria a vantagem decorrente da opção, prevista no art. 2º da
Lei nº 8.911/94, aos servidores que, até a data de 18 de janeiro de 1995, tenham satisfeito os pressupostos temporais
estabelecidos no art. 193 da Lei 8.112/90, ainda que sem os requisitos para aposentação em qualquer modalidade.
13. Tal Acórdão foi proferido em sede de Embargos de Declaração opostos ao Acórdão 589/2009 – Plenário (MinistroRelator Augusto Sherman) que, por sua vez, foi oriundo de Recurso de Reexame contra a Decisão 844/2001 – Plenário (MinistroRelator Walton Alencar Rodrigues).
14. Ao proferir tal entendimento no Acórdão 2.076/2005, este Tribunal baseou-se no conteúdo das Leis 8.112/1990,
8.911/1994 e 9.624/1998.
15. Todavia, após a publicação da Emenda Constitucional 20/1998, que inseriu o parágrafo segundo no art. 40 da
Constituição Federal, tal entendimento deixou de produzir efeitos:
“Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de
15/12/98)
....................
§ 2º Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do
respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da
pensão”. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
16. Isso porque, a partir desse comando constitucional, foi estabelecido um limitador a ser observado por ocasião da
concessão de aposentadorias e pensões por morte, qual seja, a remuneração do servidor no cargo efetivo. Assim, nenhum
servidor poderá, por ocasião de sua aposentadoria, ter proventos superiores que a remuneração do seu cargo efetivo na
atividade.
17. Portanto, o alcance do entendimento exposto no Acórdão 2.076/2005 – TCU – Plenário se limita até o dia
16/12/1998, haja vista que, a incorporação da vantagem de opção aos proventos de aposentadoria ou pensões acarreta
descumprimento do art. 40, § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
18. Sobre o tema (art. 40, § 2º, da Constituição Federal), segue abaixo decisão do Supremo Tribunal Federal no âmbito
do Agravo Regimental 721.354/MG, cuja relatora foi a Ministra Ellen Gracie:
“Revisão de pensão por morte. Cumulação: previdenciária e acidentária. (...) O quantum da pensão por morte, nos
termos do art. 40, § 2º, § 7º e § 8º, não pode extrapolar a totalidade dos vencimentos da remuneração do servidor à época do
seu falecimento”.
[AI 721.354 AgR, rel. min. Ellen Gracie, j. 14-12-2010, 2ª T, DJE de 9-2-2011.]
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19. Percebe-se que o comando do art. 40, § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional
20/1998, foi editado exatamente para dar efetividade ao sistema contributivo e solidário da Previdência Social, haja vista que
o servidor jamais poderia efetivar contribuição social de valor que não seria incorporado aos proventos de inatividade.
20. A incorporação aos proventos de aposentadoria ou pensão de qualquer vantagem (no caso concreto a vantagem de
opção), sem a respectiva contribuição previdenciária na ativa, contraria os princípios da solidariedade, da contributividade e
do equilíbrio financeiro e atuarial, todos insculpidos no caput do art. 40 da Constituição Federal.
21. Em virtude da instituição do princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, uma nova fase da Previdência Social foi
inaugurada, trazendo a necessidade de uma legislação que considere a necessidade de sustentabilidade financeira do sistema e
que permita a concessão de benefícios com uma estreita relação com os valores contribuídos.
22. O princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, assim, se constitui como um princípio que busca o equilíbrio das
contas da previdência social, sob o aspecto financeiro e atuarial, global e individual. É um princípio que busca garantir a
manutenção do sistema previdenciário, fazendo com que os benefícios devidos por lei sejam satisfeitos no presente e no futuro.
Utilizando, para isso, técnicas financeiras e atuariais que considerem fatores como a variação demográfica da população,
volume de contribuições e de benefícios em manutenção, períodos de contribuição de manutenção de benefícios, além de
diversos outros fatores que devam ser considerados para que haja esse equilíbrio.
23. O princípio foi inserido no texto da Lei Maior como mandamento a ser perseguido pelo legislador ordinário ou
interprete da norma e acompanhado de perto pelo organizador da Previdência Social. Não se trata de abstração especulativa
ou construção doutrinária; é comando dispositivo invocável quando das medidas que atentem contra sua determinação. Se
ignorado pelo administrador ou legislador ordinário, vale dizer, pelo aplicador da regra previdenciária, a providência tomada
reveste-se da classificação jurídica de inconstitucionalidade, sobrevindo os consectários inerentes.
24. A respeito do tema, segue abaixo entendimentos do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o tema:
“O princípio da solidariedade se presta a universalizar o âmbito de potenciais contribuintes, mitigando a referibilidade
que é própria das contribuições. Não se presta o referido postulado a legitimar distorções na base de cálculo das contribuições,
as quais, no intuito desmedido de arrecadar, acarretam o desvirtuamento da natureza retributiva que deve marcar os regimes
de previdência”.
[ARE 669.573 AgR, rel. min. Roberto Barroso, j. 4-8-2015, 1ª T, DJE de 26-8-2015.]
“O sistema público de previdência social é fundamentado no princípio da solidariedade (art. 3º, I, da CB/1988),
contribuindo os ativos para financiar os benefícios pagos aos inativos. Se todos, inclusive inativos e pensionistas, estão sujeitos
ao pagamento das contribuições, bem como aos aumentos de suas alíquotas, seria flagrante a afronta ao princípio da isonomia
se o legislador distinguisse, entre os beneficiários, alguns mais e outros menos privilegiados, eis que todos contribuem, conforme
as mesmas regras, para financiar o sistema. Se as alterações na legislação sobre custeio atingem a todos, indiscriminadamente,
já que as contribuições previdenciárias têm natureza tributária, não há que se estabelecer discriminação entre os beneficiários,
sob pena de violação do princípio constitucional da isonomia”.
[RE 450.855 AgR, rel. min. Eros Grau, j. 23-8-2005, 1ª T, DJ de 9-12-2005.]
“Impossibilidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias. A jurisprudência
do STF firmou-se no sentido de que somente as parcelas que podem ser incorporadas à remuneração do servidor para fins de
aposentadoria podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária”.
[AI 710.361 AgR, rel. min. Cármen Lúcia, j. 7-4-2009, 1ª T, DJE de 8-5-2009.]
= AI 712.880 AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 26-5-2009, 1ª T, DJE de 11-9-2009
25. Percebe-se que é entendimento pacífico do STF de que somente as parcelas que podem ser incorporadas à
remuneração do servidor para fins de aposentadoria podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária.
26. Com base nessa jurisprudência do STF, esta Unidade Técnica entende que a recíproca também é verdadeira, ou
seja, somente as parcelas que sofrem a incidência da contribuição previdenciária na atividade podem ser incorporadas à
remuneração do servidor para fins de aposentadoria e pensões.
27. Esta Corte de Contas já se pronunciou sobre essa matéria. O item 9.2.1. do Acórdão 1.286/2008-TCU-Plenário,
relator: Ministro Marcos Bemquerer, esclarece que:
“9.2.1. no regime contributivo previdenciário constitucional é vedado ao servidor público carrear para os proventos da
aposentadoria ou para a pensão por ele instituída parcela da remuneração sobre a qual não incidiu desconto previdenciário”;
28. Além disso, entende-se que está claro no voto do Ministro Benjamin Zymler, proferido no Acórdão 2.000/2017-TCUPlenário, de que é necessária a contribuição previdenciária, na ativa, de qualquer parcela que seja incorporável aos proventos
de aposentadorias e pensões.
29. Assim, entende-se que não se alinha ao atual comando constitucional a incorporação aos proventos de
aposentadorias e pensões de determinada parcela que não haja incidência de contribuição previdenciária na ativa, como é o
caso da vantagem de “opção” aqui tratada que sequer é paga aos servidores em atividade.
30. Corroborando com o comando constitucional, no âmbito do Acórdão 1.599/2019 – TCU – Plenário (Ministro-Relator
Benjamin Zymler), este Tribunal fixou entendimento de que era “vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da
Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão (“opção”), aos servidores que
implementaram os requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou
o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria”.
31. Diante disso, por se tratar de vantagem que proporciona um acréscimo aos proventos de aposentadoria em relação
à última remuneração contributiva da atividade, é indevida a incorporação da vantagem que trata o art. 193 da Lei 8.112/1990,
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inclusive o pagamento parcial da função comissionada (“opção”) aos servidores que implementaram os requisitos de
aposentadoria após 16/12/1998, em face do disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela
Emenda Constitucional 20/1998.
ID da crítica: 3383
Texto pendência: Houve o registro de pelo menos uma rubrica com "Denominação para análise pelo TCU = Vantagem
de caráter pessoal - Incorporação de quintos/décimos de função.
32. Sobre a vantagem de quintos, a jurisprudência deste Tribunal consubstanciada na Decisão 925/1999-Plenário
(Ministro-Relator Walton Alencar) e Acórdãos 731/2003-Plenário e 732/2003-Plenário (ambos de Relatoria do Ministro
Guilherme Palmeira), que se alinha à decisão do Supremo Tribunal Federal - STF no âmbito do Recurso Extraordinário
638.115/CE (Relator Ministro Gilmar Mendes), admite a incorporação ou atualização da vantagem de quintos, transformada
em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI pelo art. 62-A da Lei 8.112/1990, somente até o dia 8/4/1998, conforme
previsto no art. 3º da Lei 9.624/1998.
33. Ademais, nos termos do Acórdão 5.455/2018 - 2ª Câmara (Ministro-Relator José Mucio Monteiro), eventual tempo
residual existente em 10/11/1997, não empregado para a concessão de quintos, pode ser utilizado para incorporação de apenas
um décimo, nos termos do art. 5º da Lei 9.624/1998, com termo final, a qualquer tempo, na data em que o servidor completar o
interstício de doze meses, de acordo com a sistemática definida na redação original do art. 3º da Lei 8.911/1994, com posterior
transformação em VPNI.
34. Passa-se, a partir desse momento, à análise do ato em destaque:
34.1 Não há irregularidades no que se refere à vantagem de “quintos”, haja vista que os períodos discriminados de
exercício de função comissionada se limitaram à data de 8/4/1998 e a incorporação encontra-se em consonância com a
jurisprudência deste Tribunal.
34.2 Sobre a vantagem de “opção”, entende-se que sua concessão foi indevida, visto que proporcionou um acréscimo
aos proventos de aposentadoria em relação a última remuneração contributiva da atividade, resultando em descumprimento do
disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
35. Nada obstante, deve-se dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, nos termos do
Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal.
36. Por fim, vale destacar que o aludido ato deu entrada neste Tribunal há menos de cinco anos, não sendo aplicável,
portanto, o procedimento de contraditório e ampla defesa determinado pelo Acórdão 587/2011-TCU-Plenário.
CONCLUSÃO
37. A abrangência e a profundidade das verificações levadas a efeito fundamentam convicção de que o ato de
aposentadoria deve ser apreciado pela ilegalidade, em razão de conter o pagamento da vantagem de opção que trata o art. 2º
da Lei 8.911/1994 (c/c art. 18, da Lei 11.416/2006), o que proporcionou um acréscimo aos proventos de aposentadoria em
relação a última remuneração contributiva da atividade, resultando em descumprimento do disposto no art. 40, caput e § 2º, da
Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
38. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei
8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, propõe-se:
a) considerar ilegal e negar o registro do ato constante do presente processo.
b) dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106
da Súmula de Jurisprudência do TCU;
c) determinar à Unidade Jurisdicionada que:
c.1) abstenha de realizar pagamentos para o ato ora apreciado pela ilegalidade, no prazo 15 (quinze) dias, contados a
partir da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos
do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU;
c.2) emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias, após corrigida a
falha que ensejou na ilegalidade do ato;
c.3) comunique a interessada do teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição
de eventuais recursos não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os
recursos não sejam providos;
c.4) no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a
interessada está ciente do julgamento deste Tribunal.
VOTO
Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de Regina Elizabeth Tavares Marcal, no cargo de Analista Judiciário do
Tribunal Regional Federal da 2ª Região, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU),
de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal.
Acolho na íntegra os pareces da Unidade Técnica e do Ministério Público, os quais adoto como razões de decidir.
O ato em exame contém o pagamento da vantagem denominada “opção”, o que proporciona acréscimo aos proventos de
aposentadoria em relação à última remuneração contributiva da servidora em atividade, resultando no descumprimento do
disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
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Além da fundamentação já exposta no relatório, cumpre citar que, por meio do Acórdão 1.599/2019 – TCU – Plenário,
este Tribunal fixou o seguinte entendimento:
9.4. firmar entendimento de que é vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive
o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão (“opção”), aos servidores que implementaram os requisitos de
aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou o valor dos proventos à
remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria.
Ante o exposto, julgo ilegal o ato, negando-lhe registro.
Voto, pois, no sentido de que o Tribunal acolha a minuta de acórdão que submeto à deliberação deste Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 513/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 027.239/2019-5.
2. Grupo I – Classe de Assunto: Aposentadoria.
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Regina Elizabeth Tavares Marcal (777.938.207-97).
4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 2ª Região.
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidora do Tribunal Regional Federal da 2ª
Região,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões
expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1º, V, e 39, II, em:
9.1. considerar ilegal a presente concessão e negar registro ao respectivo ato;
9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada, nos termos do Enunciado 106
da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal;
9.3. determinar ao órgão de origem que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da
autoridade administrativa omissa:
9.3.1. 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;
9.3.2. suspenda os pagamentos realizados com base no ato ora impugnado;
9.3.3. emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias, após corrigida a falha
que ensejou a ilegalidade do ato.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0513-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues (Relator), Bruno Dantas e Vital
do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.

GRUPO I – CLASSE IV – Primeira Câmara
TC 027.242/2019-6
Natureza: Aposentadoria
Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 1ª Região
Interessado: Maria Rosangela Goncalves dos Reis Costa (391.219.926-49)
Representação legal: não há
SUMÁRIO: APOSENTADORIA. VANTAGEM DENOMINADA OPÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998.
VEDAÇÃO. ILEGALIDADE. DETERMINAÇÕES. CIÊNCIA.
RELATÓRIO
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Adoto, como relatório, a instrução da Sefip, que contou com a anuência do Ministério Público, vazada nos seguintes
termos:
Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de MARIA ROSANGELA GONCALVES DOS REIS COSTA (CPF:
391.219.926-49) no cargo de Técnico Judiciário do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, submetido, para fins de registro,
à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal.
2. O ato foi cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma da Instrução Normativa
78/2018.
EXAME TÉCNICO
3. A aposentadoria se deu na modalidade voluntária, com proventos integrais, calculados com base na última
remuneração do cargo em que se deu a aposentadoria, com fundamento no art. 3º da Emenda Constitucional 47/2005.
4. De acordo com o as informações do ato concessório, verifica-se que a interessada implementou os requisitos para se
aposentar, visto que possuía idade, tempo de contribuição, de serviço público, de carreira e de cargo requeridos pelo
fundamento concessório.
5. Ao submeter o ato a críticas automatizadas, detectou-se a concessão da vantagem de opção que trata o art. 2º da Lei
8.911/1994 (c/c art. 18, da Lei 11.416/2006), e a vantagem de quintos/décimos, transformada em Vantagem Pessoal
Nominalmente Identificada - VPNI, pelo artigo 62-A da Lei 8.112/1990.
6. Sobre essas vantagens detectadas nas críticas automáticas, passaremos a discorrer abaixo.
ID da crítica: 3384
Texto pendência: Houve o registro de pelo menos uma rubrica com "Denominação para análise pelo TCU = Vantagem
de caráter pessoal – incorporação de opção de função.
7. A possibilidade de carrear para a aposentadoria as vantagens da comissão ou função gratificada adveio com a Lei
1.711/1952, que assim estabelecia em seu art. 180:
“Art. 180. O funcionário que contar mais de 35 anos de serviço público será aposentado:
a) com as vantagens da comissão ou função gratificada em cujo exercício se achar, desde que o exercício abranja, sem
interrupção, os cinco anos anteriores;
b) com idênticas vantagens, desde que o exercício do cargo em comissão ou da função gratificada tenha compreendido
um período de dez anos, consecutivos ou não, mesmo que, ao aposentar-se, o funcionário já esteja fora daquele exercício”.
8. Tal previsão também estava no art. 193 da Lei 8.112/1990:
“Art. 193. O servidor que tiver exercido função de direção, chefia, assessoramento, assistência ou cargo em comissão,
por período de 5 (cinco) anos consecutivos, ou 10 (dez) anos interpolados, poderá aposentar-se com a gratificação da função
ou remuneração do cargo em comissão, de maior valor, desde que exercido por um período mínimo de 2 (dois) anos.
§ 1° Quando o exercício da função ou cargo em comissão de maior valor não corresponder ao período de 2 (dois) anos,
será incorporada a gratificação ou remuneração da função ou cargo em comissão imediatamente inferior dentre os exercidos.
§ 2° A aplicação do disposto neste artigo exclui as vantagens previstas no art. 192, bem como a incorporação de que
trata o art. 62, ressalvado o direito de opção”.
9. Esse regramento vigorou até o dia 18 de janeiro de 1995, quando foi editado a Medida Provisória 831 que, depois de
diversas reedições, foi convertida na Lei 9.527/1997.
10. A Lei 9.624/1998 também tratou de disciplinar a data limite para a concessão da vantagem do art. 193 da Lei
8.112/1990:
“Art. 7º É assegurado o direito à vantagem de que trata a art. 193 da Lei nº 8.112, de 1990, aos servidores que, até 19
de janeiro de 1995, tenham completado todos os requisitos para obtenção de aposentadoria dentro das normas até então
vigentes.
Parágrafo único. A aplicação do disposto no caput exclui a incorporação a que se referia o art. 62 e as vantagens
previstas no art. 192 da Lei nº 8.112, de 1990”.
11. Já a possibilidade de carrear para a aposentadoria a vantagem de “opção” adveio com a edição da Lei 8.911/1994,
que assim estabelecia:
“Art. 2º É facultado ao servidor investido em cargo em comissão ou função de direção, chefia e assessoramento, previstos
nesta Lei, optar pela remuneração correspondente ao vencimento de seu cargo efetivo, acrescido de cinqüenta e cinco por cento
do vencimento fixado para o cargo em comissão, ou das funções de direção, chefia e assessoramento e da gratificação de
atividade pelo desempenho de função, e mais a representação mensal.
Parágrafo único. O servidor investido em função gratificada (FG) ou de representação (GR), ou assemelhadas,
constantes do Anexo desta Lei, perceberá o valor do vencimento do cargo efetivo, acrescido da remuneração da função para a
qual foi designado.
...........
Art. 11. A vantagem de que trata esta Lei integra os proventos de aposentadoria e pensões.
12. Assim, ao analisar o tema, no âmbito do Acórdão 2.076/2005 – Plenário (Ministro Revisor Valmir Campelo), este
Tribunal fixou entendimento de que seria assegurado na aposentadoria a vantagem decorrente da opção, prevista no art. 2º da
Lei nº 8.911/94, aos servidores que, até a data de 18 de janeiro de 1995, tenham satisfeito os pressupostos temporais
estabelecidos no art. 193 da Lei 8.112/90, ainda que sem os requisitos para aposentação em qualquer modalidade.
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13. Tal Acórdão foi proferido em sede de Embargos de Declaração opostos ao Acórdão 589/2009 – Plenário (MinistroRelator Augusto Sherman) que, por sua vez, foi oriundo de Recurso de Reexame contra a Decisão 844/2001 – Plenário (MinistroRelator Walton Alencar Rodrigues).
14. Ao proferir tal entendimento no Acórdão 2.076/2005, este Tribunal baseou-se no conteúdo das Leis 8.112/1990,
8.911/1994 e 9.624/1998.
15. Todavia, após a publicação da Emenda Constitucional 20/1998, que inseriu o parágrafo segundo no art. 40 da
Constituição Federal, tal entendimento deixou de produzir efeitos:
“Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de
15/12/98)
....................
§ 2º Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do
respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da
pensão”. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
16. Isso porque, a partir desse comando constitucional, foi estabelecido um limitador a ser observado por ocasião da
concessão de aposentadorias e pensões por morte, qual seja, a remuneração do servidor no cargo efetivo. Assim, nenhum
servidor poderá, por ocasião de sua aposentadoria, ter proventos superiores que a remuneração do seu cargo efetivo na
atividade.
17. Portanto, o alcance do entendimento exposto no Acórdão 2.076/2005 – TCU – Plenário se limita até o dia
16/12/1998, haja vista que, a incorporação da vantagem de opção aos proventos de aposentadoria ou pensões acarreta
descumprimento do art. 40, § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
18. Sobre o tema (art. 40, § 2º, da Constituição Federal), segue abaixo decisão do Supremo Tribunal Federal no âmbito
do Agravo Regimental 721.354/MG, cuja relatora foi a Ministra Ellen Gracie:
“Revisão de pensão por morte. Cumulação: previdenciária e acidentária. (...) O quantum da pensão por morte, nos
termos do art. 40, § 2º, § 7º e § 8º, não pode extrapolar a totalidade dos vencimentos da remuneração do servidor à época do
seu falecimento”.
[AI 721.354 AgR, rel. min. Ellen Gracie, j. 14-12-2010, 2ª T, DJE de 9-2-2011.]
19. Percebe-se que o comando do art. 40, § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional
20/1998, foi editado exatamente para dar efetividade ao sistema contributivo e solidário da Previdência Social, haja vista que
o servidor jamais poderia efetivar contribuição social de valor que não seria incorporado aos proventos de inatividade.
20. A incorporação aos proventos de aposentadoria ou pensão de qualquer vantagem (no caso concreto a vantagem de
opção), sem a respectiva contribuição previdenciária na ativa, contraria os princípios da solidariedade, da contributividade e
do equilíbrio financeiro e atuarial, todos insculpidos no caput do art. 40 da Constituição Federal.
21. Em virtude da instituição do princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, uma nova fase da Previdência Social foi
inaugurada, trazendo a necessidade de uma legislação que considere a necessidade de sustentabilidade financeira do sistema e
que permita a concessão de benefícios com uma estreita relação com os valores contribuídos.
22. O princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, assim, se constitui como um princípio que busca o equilíbrio das
contas da previdência social, sob o aspecto financeiro e atuarial, global e individual. É um princípio que busca garantir a
manutenção do sistema previdenciário, fazendo com que os benefícios devidos por lei sejam satisfeitos no presente e no futuro.
Utilizando, para isso, técnicas financeiras e atuariais que considerem fatores como a variação demográfica da população,
volume de contribuições e de benefícios em manutenção, períodos de contribuição de manutenção de benefícios, além de
diversos outros fatores que devam ser considerados para que haja esse equilíbrio.
23. O princípio foi inserido no texto da Lei Maior como mandamento a ser perseguido pelo legislador ordinário ou
interprete da norma e acompanhado de perto pelo organizador da Previdência Social. Não se trata de abstração especulativa
ou construção doutrinária; é comando dispositivo invocável quando das medidas que atentem contra sua determinação. Se
ignorado pelo administrador ou legislador ordinário, vale dizer, pelo aplicador da regra previdenciária, a providência tomada
reveste-se da classificação jurídica de inconstitucionalidade, sobrevindo os consectários inerentes.
24. A respeito do tema, segue abaixo entendimentos do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o tema:
“O princípio da solidariedade se presta a universalizar o âmbito de potenciais contribuintes, mitigando a referibilidade
que é própria das contribuições. Não se presta o referido postulado a legitimar distorções na base de cálculo das contribuições,
as quais, no intuito desmedido de arrecadar, acarretam o desvirtuamento da natureza retributiva que deve marcar os regimes
de previdência”.
[ARE 669.573 AgR, rel. min. Roberto Barroso, j. 4-8-2015, 1ª T, DJE de 26-8-2015.]
“O sistema público de previdência social é fundamentado no princípio da solidariedade (art. 3º, I, da CB/1988),
contribuindo os ativos para financiar os benefícios pagos aos inativos. Se todos, inclusive inativos e pensionistas, estão sujeitos
ao pagamento das contribuições, bem como aos aumentos de suas alíquotas, seria flagrante a afronta ao princípio da isonomia
se o legislador distinguisse, entre os beneficiários, alguns mais e outros menos privilegiados, eis que todos contribuem, conforme
as mesmas regras, para financiar o sistema. Se as alterações na legislação sobre custeio atingem a todos, indiscriminadamente,
já que as contribuições previdenciárias têm natureza tributária, não há que se estabelecer discriminação entre os beneficiários,
sob pena de violação do princípio constitucional da isonomia”.
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[RE 450.855 AgR, rel. min. Eros Grau, j. 23-8-2005, 1ª T, DJ de 9-12-2005.]
“Impossibilidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias. A jurisprudência
do STF firmou-se no sentido de que somente as parcelas que podem ser incorporadas à remuneração do servidor para fins de
aposentadoria podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária”.
[AI 710.361 AgR, rel. min. Cármen Lúcia, j. 7-4-2009, 1ª T, DJE de 8-5-2009.]
= AI 712.880 AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 26-5-2009, 1ª T, DJE de 11-9-2009
25. Percebe-se que é entendimento pacífico do STF de que somente as parcelas que podem ser incorporadas à
remuneração do servidor para fins de aposentadoria podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária.
26. Com base nessa jurisprudência do STF, esta Unidade Técnica entende que a recíproca também é verdadeira, ou
seja, somente as parcelas que sofrem a incidência da contribuição previdenciária na atividade podem ser incorporadas à
remuneração do servidor para fins de aposentadoria e pensões.
27. Esta Corte de Contas já se pronunciou sobre essa matéria. O item 9.2.1. do Acórdão 1.286/2008-TCU-Plenário,
relator: Ministro Marcos Bemquerer, esclarece que:
“9.2.1. no regime contributivo previdenciário constitucional é vedado ao servidor público carrear para os proventos da
aposentadoria ou para a pensão por ele instituída parcela da remuneração sobre a qual não incidiu desconto previdenciário”;
28. Além disso, entende-se que está claro no voto do Ministro Benjamin Zymler, proferido no Acórdão 2.000/2017-TCUPlenário, de que é necessária a contribuição previdenciária, na ativa, de qualquer parcela que seja incorporável aos proventos
de aposentadorias e pensões.
29. Assim, entende-se que não se alinha ao atual comando constitucional a incorporação aos proventos de
aposentadorias e pensões de determinada parcela que não haja incidência de contribuição previdenciária na ativa, como é o
caso da vantagem de “opção” aqui tratada que sequer é paga aos servidores em atividade.
30. Corroborando com o comando constitucional, no âmbito do Acórdão 1.599/2019 – TCU – Plenário (Ministro-Relator
Benjamin Zymler), este Tribunal fixou entendimento de que era “vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da
Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão (“opção”), aos servidores que
implementaram os requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou
o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria”.
31. Diante disso, por se tratar de vantagem que proporciona um acréscimo aos proventos de aposentadoria em relação
à última remuneração contributiva da atividade, é indevida a incorporação da vantagem que trata o art. 193 da Lei 8.112/1990,
inclusive o pagamento parcial da função comissionada (“opção”) aos servidores que implementaram os requisitos de
aposentadoria após 16/12/1998, em face do disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela
Emenda Constitucional 20/1998.
ID da crítica: 3383
Texto pendência: Houve o registro de pelo menos uma rubrica com "Denominação para análise pelo TCU = Vantagem
de caráter pessoal - Incorporação de quintos/décimos de função.
32. Sobre a vantagem de quintos, a jurisprudência deste Tribunal consubstanciada na Decisão 925/1999-Plenário
(Ministro-Relator Walton Alencar) e Acórdãos 731/2003-Plenário e 732/2003-Plenário (ambos de Relatoria do Ministro
Guilherme Palmeira), que se alinha à decisão do Supremo Tribunal Federal - STF no âmbito do Recurso Extraordinário
638.115/CE (Relator Ministro Gilmar Mendes), admite a incorporação ou atualização da vantagem de quintos, transformada
em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI pelo art. 62-A da Lei 8.112/1990, somente até o dia 8/4/1998, conforme
previsto no art. 3º da Lei 9.624/1998.
33. Ademais, nos termos do Acórdão 5.455/2018 - 2ª Câmara (Ministro-Relator José Mucio Monteiro), eventual tempo
residual existente em 10/11/1997, não empregado para a concessão de quintos, pode ser utilizado para incorporação de apenas
um décimo, nos termos do art. 5º da Lei 9.624/1998, com termo final, a qualquer tempo, na data em que o servidor completar o
interstício de doze meses, de acordo com a sistemática definida na redação original do art. 3º da Lei 8.911/1994, com posterior
transformação em VPNI.
34. Passa-se, a partir desse momento, à análise do ato em destaque:
34.1 Não há irregularidades no que se refere à vantagem de “quintos”, haja vista que os períodos discriminados de
exercício de função comissionada se limitaram à data de 8/4/1998 e a incorporação encontra-se em consonância com a
jurisprudência deste Tribunal.
34.2 Sobre a vantagem de “opção”, entende-se que sua concessão foi indevida, visto que proporcionou um acréscimo
aos proventos de aposentadoria em relação a última remuneração contributiva da atividade, resultando em descumprimento do
disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
35. Nada obstante, deve-se dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, nos termos do
Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal.
36. Por fim, vale destacar que o aludido ato deu entrada neste Tribunal há menos de cinco anos, não sendo aplicável,
portanto, o procedimento de contraditório e ampla defesa determinado pelo Acórdão 587/2011-TCU-Plenário.
CONCLUSÃO
37. A abrangência e a profundidade das verificações levadas a efeito fundamentam convicção de que o ato de
aposentadoria deve ser apreciado pela ilegalidade, em razão de conter o pagamento da vantagem de opção que trata o art. 2º
da Lei 8.911/1994 (c/c art. 18, da Lei 11.416/2006), o que proporcionou um acréscimo aos proventos de aposentadoria em
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relação a última remuneração contributiva da atividade, resultando em descumprimento do disposto no art. 40, caput e § 2º, da
Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
38. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1 o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei
8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, propõe-se:
a) considerar ilegal e negar o registro do ato constante do presente processo.
b) dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106
da Súmula de Jurisprudência do TCU;
c) determinar à Unidade Jurisdicionada que:
c.1) abstenha de realizar pagamentos para o ato ora apreciado pela ilegalidade, no prazo 15 (quinze) dias, contados a
partir da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos
do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU;
c.2) emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias, após corrigida a
falha que ensejou na ilegalidade do ato;
c.3) comunique a interessada do teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição
de eventuais recursos não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os
recursos não sejam providos;
c.4) no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a
interessada está ciente do julgamento deste Tribunal.
VOTO
Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de Maria Rosangela Gonçalves dos Reis Costa, no cargo de Técnico
Judiciário do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da
União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal.
Acolho na íntegra os pareces da Unidade Técnica e do Ministério Público, os quais adoto como razões de decidir.
O ato em exame contém o pagamento da vantagem denominada “opção”, o que proporciona acréscimo aos proventos de
aposentadoria em relação à última remuneração contributiva da servidora em atividade, resultando no descumprimento do
disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
Além da fundamentação já exposta no relatório, cumpre citar que, por meio do Acórdão 1.599/2019 – TCU – Plenário,
este Tribunal fixou o seguinte entendimento:
9.4. firmar entendimento de que é vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive
o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão (“opção”), aos servidores que implementaram os requisitos de
aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou o valor dos proventos à
remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria.
Ante o exposto, julgo ilegal o ato, negando-lhe registro.
Voto, pois, no sentido de que o Tribunal acolha a minuta de acórdão que submeto à deliberação deste Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 514/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 027.242/2019-6.
2. Grupo I – Classe de Assunto: Aposentadoria.
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Maria Rosangela Goncalves dos Reis Costa (391.219.926-49).
4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidora do Tribunal Regional Federal da 1ª
Região,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões
expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1º, V, e 39, II, em:
9.1. considerar ilegal a presente concessão e negar registro ao respectivo ato;
9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada, nos termos do Enunciado 106
da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal;
9.3. determinar ao órgão de origem que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da
autoridade administrativa omissa:
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9.3.1. 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;
9.3.2. suspenda os pagamentos realizados com base no ato ora impugnado;
9.3.3. emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias, após corrigida a falha
que ensejou a ilegalidade do ato.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0514-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues (Relator), Bruno Dantas e Vital
do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.

GRUPO I – CLASSE IV – Primeira Câmara
TC 027.328/2019-8
Natureza: Aposentadoria
Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região/sc
Interessado: Carlos Silveira de Lacerda (512.524.579-87)
Representação legal: não há
SUMÁRIO: APOSENTADORIA. VANTAGEM DENOMINADA OPÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998.
VEDAÇÃO. ILEGALIDADE. DETERMINAÇÕES. CIÊNCIA.
RELATÓRIO

Adoto, como relatório, a instrução da Sefip, que contou com a anuência do Ministério Público, vazada nos seguintes
termos:
Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de CARLOS SILVEIRA DE LACERDA (CPF: 512.524.579-87) no cargo
de Técnico Judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região/SC, submetido, para fins de registro, à apreciação do
Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal.
2. O ato foi cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma da Instrução Normativa
78/2018.
EXAME TÉCNICO
3. A aposentadoria se deu na modalidade voluntária, com proventos integrais, calculados com base na última
remuneração do cargo em que se deu a aposentadoria, com fundamento no art. 3º da Emenda Constitucional 47/2005.
4. De acordo com o as informações do ato concessório, verifica-se que o interessado implementou os requisitos para se
aposentar, visto que possuía idade, tempo de contribuição, de serviço público, de carreira e de cargo requeridos pelo
fundamento concessório.
5. Ao submeter o ato a críticas automatizadas, detectou-se a concessão da vantagem de opção que trata o art. 2º da Lei
8.911/1994 (c/c art. 18 da Lei 11.416/2006), e a vantagem de quintos/décimos, transformada em Vantagem Pessoal
Nominalmente Identificada - VPNI, pelo artigo 62-A da Lei 8.112/1990.
6. Sobre essas vantagens detectadas nas críticas automáticas, passaremos a discorrer abaixo.
ID da crítica: 3384
Texto pendência: Houve o registro de pelo menos uma rubrica com "Denominação para análise pelo TCU = Vantagem
de caráter pessoal – incorporação de opção de função.
7. A possibilidade de carrear para a aposentadoria as vantagens da comissão ou função gratificada adveio com a Lei
1.711/1952, que assim estabelecia em seu art. 180:
“Art. 180. O funcionário que contar mais de 35 anos de serviço público será aposentado:
a) com as vantagens da comissão ou função gratificada em cujo exercício se achar, desde que o exercício abranja, sem
interrupção, os cinco anos anteriores;
b) com idênticas vantagens, desde que o exercício do cargo em comissão ou da função gratificada tenha compreendido
um período de dez anos, consecutivos ou não, mesmo que, ao aposentar-se, o funcionário já esteja fora daquele exercício”.
8. Tal previsão também estava no art. 193 da Lei 8.112/1990:
“Art. 193. O servidor que tiver exercido função de direção, chefia, assessoramento, assistência ou cargo em comissão,
por período de 5 (cinco) anos consecutivos, ou 10 (dez) anos interpolados, poderá aposentar-se com a gratificação da função
ou remuneração do cargo em comissão, de maior valor, desde que exercido por um período mínimo de 2 (dois) anos.
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§ 1° Quando o exercício da função ou cargo em comissão de maior valor não corresponder ao período de 2 (dois) anos,
será incorporada a gratificação ou remuneração da função ou cargo em comissão imediatamente inferior dentre os exercidos.
§ 2° A aplicação do disposto neste artigo exclui as vantagens previstas no art. 192, bem como a incorporação de que
trata o art. 62, ressalvado o direito de opção”.
9. Esse regramento vigorou até o dia 18 de janeiro de 1995, quando foi editado a Medida Provisória 831 que, depois de
diversas reedições, foi convertida na Lei 9.527/1997.
10. A Lei 9.624/1998 também tratou de disciplinar a data limite para a concessão da vantagem do art. 193 da Lei
8.112/1990:
“Art. 7º É assegurado o direito à vantagem de que trata a art. 193 da Lei nº 8.112, de 1990, aos servidores que, até 19
de janeiro de 1995, tenham completado todos os requisitos para obtenção de aposentadoria dentro das normas até então
vigentes.
Parágrafo único. A aplicação do disposto no caput exclui a incorporação a que se referia o art. 62 e as vantagens
previstas no art. 192 da Lei nº 8.112, de 1990”.
11. Já a possibilidade de carrear para a aposentadoria a vantagem de “opção” adveio com a edição da Lei 8.911/1994,
que assim estabelecia:
“Art. 2º É facultado ao servidor investido em cargo em comissão ou função de direção, chefia e assessoramento, previstos
nesta Lei, optar pela remuneração correspondente ao vencimento de seu cargo efetivo, acrescido de cinqüenta e cinco por cento
do vencimento fixado para o cargo em comissão, ou das funções de direção, chefia e assessoramento e da gratificação de
atividade pelo desempenho de função, e mais a representação mensal.
Parágrafo único. O servidor investido em função gratificada (FG) ou de representação (GR), ou assemelhadas,
constantes do Anexo desta Lei, perceberá o valor do vencimento do cargo efetivo, acrescido da remuneração da função para a
qual foi designado.
...........
Art. 11. A vantagem de que trata esta Lei integra os proventos de aposentadoria e pensões.
12. Assim, ao analisar o tema, no âmbito do Acórdão 2.076/2005 – Plenário (Ministro Revisor Valmir Campelo), este
Tribunal fixou entendimento de que seria assegurado na aposentadoria a vantagem decorrente da opção, prevista no art. 2º da
Lei nº 8.911/94, aos servidores que, até a data de 18 de janeiro de 1995, tenham satisfeito os pressupostos temporais
estabelecidos no art. 193 da Lei 8.112/90, ainda que sem os requisitos para aposentação em qualquer modalidade.
13. Tal Acórdão foi proferido em sede de Embargos de Declaração opostos ao Acórdão 589/2009 – Plenário (MinistroRelator Augusto Sherman) que, por sua vez, foi oriundo de Recurso de Reexame contra a Decisão 844/2001 – Plenário (MinistroRelator Walton Alencar Rodrigues).
14. Ao proferir tal entendimento no Acórdão 2.076/2005, este Tribunal baseou-se no conteúdo das Leis 8.112/1990,
8.911/1994 e 9.624/1998.
15. Todavia, após a publicação da Emenda Constitucional 20/1998, que inseriu o parágrafo segundo no art. 40 da
Constituição Federal, tal entendimento deixou de produzir efeitos:
“Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de
15/12/98)
....................
§ 2º Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do
respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da
pensão”. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
16. Isso porque, a partir desse comando constitucional, foi estabelecido um limitador a ser observado por ocasião da
concessão de aposentadorias e pensões por morte, qual seja, a remuneração do servidor no cargo efetivo. Assim, nenhum
servidor poderá, por ocasião de sua aposentadoria, ter proventos superiores que a remuneração do seu cargo efetivo na
atividade.
17. Portanto, o alcance do entendimento exposto no Acórdão 2.076/2005 – TCU – Plenário se limita até o dia
16/12/1998, haja vista que, a incorporação da vantagem de opção aos proventos de aposentadoria ou pensões acarreta
descumprimento do art. 40, § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
18. Sobre o tema (art. 40, § 2º, da Constituição Federal), segue abaixo decisão do Supremo Tribunal Federal no âmbito
do Agravo Regimental 721.354/MG, cuja relatora foi a Ministra Ellen Gracie:
“Revisão de pensão por morte. Cumulação: previdenciária e acidentária. (...) O quantum da pensão por morte, nos
termos do art. 40, § 2º, § 7º e § 8º, não pode extrapolar a totalidade dos vencimentos da remuneração do servidor à época do
seu falecimento”.
[AI 721.354 AgR, rel. min. Ellen Gracie, j. 14-12-2010, 2ª T, DJE de 9-2-2011.]
19. Percebe-se que o comando do art. 40, § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional
20/1998, foi editado exatamente para dar efetividade ao sistema contributivo e solidário da Previdência Social, haja vista que
o servidor jamais poderia efetivar contribuição social de valor que não seria incorporado aos proventos de inatividade.
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20. A incorporação aos proventos de aposentadoria ou pensão de qualquer vantagem (no caso concreto a vantagem de
opção), sem a respectiva contribuição previdenciária na ativa, contraria os princípios da solidariedade, da contributividade e
do equilíbrio financeiro e atuarial, todos insculpidos no caput do art. 40 da Constituição Federal.
21. Em virtude da instituição do princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, uma nova fase da Previdência Social foi
inaugurada, trazendo a necessidade de uma legislação que considere a necessidade de sustentabilidade financeira do sistema e
que permita a concessão de benefícios com uma estreita relação com os valores contribuídos.
22. O princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, assim, se constitui como um princípio que busca o equilíbrio das
contas da previdência social, sob o aspecto financeiro e atuarial, global e individual. É um princípio que busca garantir a
manutenção do sistema previdenciário, fazendo com que os benefícios devidos por lei sejam satisfeitos no presente e no futuro.
Utilizando, para isso, técnicas financeiras e atuariais que considerem fatores como a variação demográfica da população,
volume de contribuições e de benefícios em manutenção, períodos de contribuição de manutenção de benefícios, além de
diversos outros fatores que devam ser considerados para que haja esse equilíbrio.
23. O princípio foi inserido no texto da Lei Maior como mandamento a ser perseguido pelo legislador ordinário ou
interprete da norma e acompanhado de perto pelo organizador da Previdência Social. Não se trata de abstração especulativa
ou construção doutrinária; é comando dispositivo invocável quando das medidas que atentem contra sua determinação. Se
ignorado pelo administrador ou legislador ordinário, vale dizer, pelo aplicador da regra previdenciária, a providência tomada
reveste-se da classificação jurídica de inconstitucionalidade, sobrevindo os consectários inerentes.
24. A respeito do tema, segue abaixo entendimentos do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o tema:
“O princípio da solidariedade se presta a universalizar o âmbito de potenciais contribuintes, mitigando a referibilidade
que é própria das contribuições. Não se presta o referido postulado a legitimar distorções na base de cálculo das contribuições,
as quais, no intuito desmedido de arrecadar, acarretam o desvirtuamento da natureza retributiva que deve marcar os regimes
de previdência”.
[ARE 669.573 AgR, rel. min. Roberto Barroso, j. 4-8-2015, 1ª T, DJE de 26-8-2015.]
“O sistema público de previdência social é fundamentado no princípio da solidariedade (art. 3º, I, da CB/1988),
contribuindo os ativos para financiar os benefícios pagos aos inativos. Se todos, inclusive inativos e pensionistas, estão sujeitos
ao pagamento das contribuições, bem como aos aumentos de suas alíquotas, seria flagrante a afronta ao princípio da isonomia
se o legislador distinguisse, entre os beneficiários, alguns mais e outros menos privilegiados, eis que todos contribuem, conforme
as mesmas regras, para financiar o sistema. Se as alterações na legislação sobre custeio atingem a todos, indiscriminadamente,
já que as contribuições previdenciárias têm natureza tributária, não há que se estabelecer discriminação entre os beneficiários,
sob pena de violação do princípio constitucional da isonomia”.
[RE 450.855 AgR, rel. min. Eros Grau, j. 23-8-2005, 1ª T, DJ de 9-12-2005.]
“Impossibilidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias. A jurisprudência
do STF firmou-se no sentido de que somente as parcelas que podem ser incorporadas à remuneração do servidor para fins de
aposentadoria podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária”.
[AI 710.361 AgR, rel. min. Cármen Lúcia, j. 7-4-2009, 1ª T, DJE de 8-5-2009.]
= AI 712.880 AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 26-5-2009, 1ª T, DJE de 11-9-2009
25. Percebe-se que é entendimento pacífico do STF de que somente as parcelas que podem ser incorporadas à
remuneração do servidor para fins de aposentadoria podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária.
26. Com base nessa jurisprudência do STF, esta Unidade Técnica entende que a recíproca também é verdadeira, ou
seja, somente as parcelas que sofrem a incidência da contribuição previdenciária na atividade podem ser incorporadas à
remuneração do servidor para fins de aposentadoria e pensões.
27. Esta Corte de Contas já se pronunciou sobre essa matéria. O item 9.2.1. do Acórdão 1.286/2008-TCU-Plenário,
relator: Ministro Marcos Bemquerer, esclarece que:
“9.2.1. no regime contributivo previdenciário constitucional é vedado ao servidor público carrear para os proventos da
aposentadoria ou para a pensão por ele instituída parcela da remuneração sobre a qual não incidiu desconto previdenciário”;
28. Além disso, entende-se que está claro no voto do Ministro Benjamin Zymler, proferido no Acórdão 2.000/2017-TCUPlenário, de que é necessária a contribuição previdenciária, na ativa, de qualquer parcela que seja incorporável aos proventos
de aposentadorias e pensões.
29. Assim, entende-se que não se alinha ao atual comando constitucional a incorporação aos proventos de
aposentadorias e pensões de determinada parcela que não haja incidência de contribuição previdenciária na ativa, como é o
caso da vantagem de “opção” aqui tratada que sequer é paga aos servidores em atividade.
30. Corroborando com o comando constitucional, no âmbito do Acórdão 1.599/2019 – TCU – Plenário (Ministro-Relator
Benjamin Zymler), este Tribunal fixou entendimento de que era “vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da
Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão (“opção”), aos servidores que
implementaram os requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou
o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria”.
31. Diante disso, por se tratar de vantagem que proporciona um acréscimo aos proventos de aposentadoria em relação
à última remuneração contributiva da atividade, é indevida a incorporação da vantagem que trata o art. 193 da Lei 8.112/1990,
inclusive o pagamento parcial da função comissionada (“opção”) aos servidores que implementaram os requisitos de
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aposentadoria após 16/12/1998, em face do disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela
Emenda Constitucional 20/1998.
ID da crítica: 3383
Texto pendência: Houve o registro de pelo menos uma rubrica com "Denominação para análise pelo TCU = Vantagem
de caráter pessoal - Incorporação de quintos/décimos de função.
32. Sobre a vantagem de quintos, a jurisprudência deste Tribunal consubstanciada na Decisão 925/1999-Plenário
(Ministro-Relator Walton Alencar) e Acórdãos 731/2003-Plenário e 732/2003-Plenário (ambos de Relatoria do Ministro
Guilherme Palmeira), que se alinha à decisão do Supremo Tribunal Federal - STF no âmbito do Recurso Extraordinário
638.115/CE (Relator Ministro Gilmar Mendes), admite a incorporação ou atualização da vantagem de quintos, transformada
em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI pelo art. 62-A da Lei 8.112/1990, somente até o dia 8/4/1998, conforme
previsto no art. 3º da Lei 9.624/1998.
33. Ademais, nos termos do Acórdão 5.455/2018 - 2ª Câmara (Ministro-Relator José Mucio Monteiro), eventual tempo
residual existente em 10/11/1997, não empregado para a concessão de quintos, pode ser utilizado para incorporação de apenas
um décimo, nos termos do art. 5º da Lei 9.624/1998, com termo final, a qualquer tempo, na data em que o servidor completar o
interstício de doze meses, de acordo com a sistemática definida na redação original do art. 3º da Lei 8.911/1994, com posterior
transformação em VPNI.
34. Passa-se, a partir desse momento, à análise do ato em destaque:
34.1 Não há irregularidades no que se refere à vantagem de “quintos”, haja vista que os períodos discriminados de
exercício de função comissionada se limitaram à data de 8/4/1998 e a incorporação encontra-se em consonância com a
jurisprudência deste Tribunal.
34.2 Sobre a vantagem de “opção”, entende-se que sua concessão foi indevida, visto que proporcionou um acréscimo
aos proventos de aposentadoria em relação a última remuneração contributiva da atividade, resultando em descumprimento do
disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
35. Nada obstante, deve-se dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, nos termos do
Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal.
36. Por fim, vale destacar que o aludido ato deu entrada neste Tribunal há menos de cinco anos, não sendo aplicável,
portanto, o procedimento de contraditório e ampla defesa determinado pelo Acórdão 587/2011-TCU-Plenário.
CONCLUSÃO
37. A abrangência e a profundidade das verificações levadas a efeito fundamentam convicção de que o ato de
aposentadoria deve ser apreciado pela ilegalidade, em razão de conter o pagamento da vantagem de opção que trata o art. 2º
da Lei 8.911/1994 (c/c art. 18 da Lei 11.416/2006), o que proporcionou um acréscimo aos proventos de aposentadoria em
relação a última remuneração contributiva da atividade, resultando em descumprimento do disposto no art. 40, caput e § 2º, da
Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
38. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1 o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei
8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, propõe-se:
a) considerar ilegal e negar o registro do ato constante do presente processo.
b) dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106
da Súmula de Jurisprudência do TCU;
c) determinar à Unidade Jurisdicionada que:
c.1) abstenha de realizar pagamentos para o ato ora apreciado pela ilegalidade, no prazo 15 (quinze) dias, contados a
partir da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos
do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU;
c.2) emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias, após corrigida a
falha que ensejou na ilegalidade do ato;
c.3) comunique o interessado do teor desta decisão, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição
de eventuais recursos não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os
recursos não sejam providos;
c.4) no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que o
interessado está ciente do julgamento deste Tribunal.

VOTO
Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de Carlos Silveira de Lacerda, no cargo de Técnico Judiciário do Tribunal
Regional do Trabalho da 12ª Região/SC, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU),
de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal.
Acolho na íntegra os pareces da Unidade Técnica e do Ministério Público, os quais adoto como razões de decidir.
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O ato em exame contém o pagamento da vantagem denominada “opção”, o que proporciona acréscimo aos proventos de
aposentadoria em relação à última remuneração contributiva do servidor em atividade, resultando no descumprimento do
disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
Além da fundamentação já exposta no relatório, cumpre citar que, por meio do Acórdão 1.599/2019 – TCU – Plenário,
este Tribunal fixou o seguinte entendimento:
9.4. firmar entendimento de que é vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive
o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão (“opção”), aos servidores que implementaram os requisitos de
aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou o valor dos proventos à
remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria.
Ante o exposto, julgo ilegal o ato, negando-lhe registro.
Voto, pois, no sentido de que o Tribunal acolha a minuta de acórdão que submeto à deliberação deste Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 515/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 027.328/2019-8.
2. Grupo I – Classe de Assunto: Aposentadoria.
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Carlos Silveira de Lacerda (512.524.579-87).
4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região/SC.
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidor do Tribunal Regional do Trabalho
da 12ª Região/SC,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões
expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1º, V, e 39, II, em:
9.1. considerar ilegal a presente concessão e negar registro ao respectivo ato;
9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo interessado, nos termos do Enunciado 106
da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal;
9.3. determinar ao órgão de origem que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da
autoridade administrativa omissa:
9.3.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado no prazo de quinze dias e faça juntar aos autos o
comprovante dessa notificação nos quinze dias subsequentes;
9.3.2. suspenda os pagamentos realizados com base no ato ora impugnado;
9.3.3. emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias, após corrigida a falha
que ensejou a ilegalidade do ato.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0515-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues (Relator), Bruno Dantas e Vital
do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.

GRUPO I – CLASSE IV – Primeira Câmara
TC 027.788/2019-9
Natureza: Aposentadoria
Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região/CE
Interessado: Laercio Leite Amorim (051.653.773-34)
Representação legal: não há
SUMÁRIO: APOSENTADORIA. VANTAGEM DENOMINADA OPÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998.
VEDAÇÃO. ILEGALIDADE. DETERMINAÇÕES. CIÊNCIA.
RELATÓRIO
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Adoto, como relatório, a instrução da Sefip, que contou com a anuência do Ministério Público, vazada nos seguintes
termos:
Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de LAERCIO LEITE AMORIM (CPF: 051.653.773-34) no cargo de
Técnico Judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região/CE, submetido, para fins de registro, à apreciação do
Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal.
2. O ato foi cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma da Instrução Normativa
78/2018.
EXAME TÉCNICO
3. A aposentadoria se deu na modalidade voluntária, com proventos integrais, calculados com base na última
remuneração do cargo em que se deu a aposentadoria, com fundamento no art. 3º da Emenda Constitucional 47/2005.
4. De acordo com o as informações do ato concessório, verifica-se que o interessado implementou os requisitos para se
aposentar, visto que possuía idade, tempo de contribuição, de serviço público, de carreira e de cargo requeridos pelo
fundamento concessório.
5. Ao submeter o ato a críticas automatizadas, detectou-se a concessão da vantagem de opção que trata o art. 2º da Lei
8.911/1994 (c/c art. 18 da Lei 11.416/2006), e a vantagem de quintos/décimos, transformada em Vantagem Pessoal
Nominalmente Identificada - VPNI, pelo artigo 62-A da Lei 8.112/1990.
6. Sobre essas vantagens detectadas nas críticas automáticas, passaremos a discorrer abaixo.
ID da crítica: 3384
Texto pendência: Houve o registro de pelo menos uma rubrica com "Denominação para análise pelo TCU = Vantagem
de caráter pessoal – incorporação de opção de função.
7. A possibilidade de carrear para a aposentadoria as vantagens da comissão ou função gratificada adveio com a Lei
1.711/1952, que assim estabelecia em seu art. 180:
“Art. 180. O funcionário que contar mais de 35 anos de serviço público será aposentado:
a) com as vantagens da comissão ou função gratificada em cujo exercício se achar, desde que o exercício abranja, sem
interrupção, os cinco anos anteriores;
b) com idênticas vantagens, desde que o exercício do cargo em comissão ou da função gratificada tenha compreendido
um período de dez anos, consecutivos ou não, mesmo que, ao aposentar-se, o funcionário já esteja fora daquele exercício”.
8. Tal previsão também estava no art. 193 da Lei 8.112/1990:
“Art. 193. O servidor que tiver exercido função de direção, chefia, assessoramento, assistência ou cargo em comissão,
por período de 5 (cinco) anos consecutivos, ou 10 (dez) anos interpolados, poderá aposentar-se com a gratificação da função
ou remuneração do cargo em comissão, de maior valor, desde que exercido por um período mínimo de 2 (dois) anos.
§ 1° Quando o exercício da função ou cargo em comissão de maior valor não corresponder ao período de 2 (dois) anos,
será incorporada a gratificação ou remuneração da função ou cargo em comissão imediatamente inferior dentre os exercidos.
§ 2° A aplicação do disposto neste artigo exclui as vantagens previstas no art. 192, bem como a incorporação de que
trata o art. 62, ressalvado o direito de opção”.
9. Esse regramento vigorou até o dia 18 de janeiro de 1995, quando foi editado a Medida Provisória 831 que, depois de
diversas reedições, foi convertida na Lei 9.527/1997.
10. A Lei 9.624/1998 também tratou de disciplinar a data limite para a concessão da vantagem do art. 193 da Lei
8.112/1990:
“Art. 7º É assegurado o direito à vantagem de que trata a art. 193 da Lei nº 8.112, de 1990, aos servidores que, até 19
de janeiro de 1995, tenham completado todos os requisitos para obtenção de aposentadoria dentro das normas até então
vigentes.
Parágrafo único. A aplicação do disposto no caput exclui a incorporação a que se referia o art. 62 e as vantagens
previstas no art. 192 da Lei nº 8.112, de 1990”.
11. Já a possibilidade de carrear para a aposentadoria a vantagem de “opção” adveio com a edição da Lei 8.911/1994,
que assim estabelecia:
“Art. 2º É facultado ao servidor investido em cargo em comissão ou função de direção, chefia e assessoramento, previstos
nesta Lei, optar pela remuneração correspondente ao vencimento de seu cargo efetivo, acrescido de cinqüenta e cinco por cento
do vencimento fixado para o cargo em comissão, ou das funções de direção, chefia e assessoramento e da gratificação de
atividade pelo desempenho de função, e mais a representação mensal.
Parágrafo único. O servidor investido em função gratificada (FG) ou de representação (GR), ou assemelhadas,
constantes do Anexo desta Lei, perceberá o valor do vencimento do cargo efetivo, acrescido da remuneração da função para a
qual foi designado.
...........
Art. 11. A vantagem de que trata esta Lei integra os proventos de aposentadoria e pensões.
12. Assim, ao analisar o tema, no âmbito do Acórdão 2.076/2005 – Plenário (Ministro Revisor Valmir Campelo), este
Tribunal fixou entendimento de que seria assegurado na aposentadoria a vantagem decorrente da opção, prevista no art. 2º da

760
Tribunal de Contas da União
Secretaria das Sessões

Lei nº 8.911/94, aos servidores que, até a data de 18 de janeiro de 1995, tenham satisfeito os pressupostos temporais
estabelecidos no art. 193 da Lei 8.112/90, ainda que sem os requisitos para aposentação em qualquer modalidade.
13. Tal Acórdão foi proferido em sede de Embargos de Declaração opostos ao Acórdão 589/2009 – Plenário (MinistroRelator Augusto Sherman) que, por sua vez, foi oriundo de Recurso de Reexame contra a Decisão 844/2001 – Plenário (MinistroRelator Walton Alencar Rodrigues).
14. Ao proferir tal entendimento no Acórdão 2.076/2005, este Tribunal baseou-se no conteúdo das Leis 8.112/1990,
8.911/1994 e 9.624/1998.
15. Todavia, após a publicação da Emenda Constitucional 20/1998, que inseriu o parágrafo segundo no art. 40 da
Constituição Federal, tal entendimento deixou de produzir efeitos:
“Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de
15/12/98)
....................
§ 2º Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do
respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da
pensão”. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
16. Isso porque, a partir desse comando constitucional, foi estabelecido um limitador a ser observado por ocasião da
concessão de aposentadorias e pensões por morte, qual seja, a remuneração do servidor no cargo efetivo. Assim, nenhum
servidor poderá, por ocasião de sua aposentadoria, ter proventos superiores que a remuneração do seu cargo efetivo na
atividade.
17. Portanto, o alcance do entendimento exposto no Acórdão 2.076/2005 – TCU – Plenário se limita até o dia
16/12/1998, haja vista que, a incorporação da vantagem de opção aos proventos de aposentadoria ou pensões acarreta
descumprimento do art. 40, § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
18. Sobre o tema (art. 40, § 2º, da Constituição Federal), segue abaixo decisão do Supremo Tribunal Federal no âmbito
do Agravo Regimental 721.354/MG, cuja relatora foi a Ministra Ellen Gracie:
“Revisão de pensão por morte. Cumulação: previdenciária e acidentária. (...) O quantum da pensão por morte, nos
termos do art. 40, § 2º, § 7º e § 8º, não pode extrapolar a totalidade dos vencimentos da remuneração do servidor à época do
seu falecimento”.
[AI 721.354 AgR, rel. min. Ellen Gracie, j. 14-12-2010, 2ª T, DJE de 9-2-2011.]
19. Percebe-se que o comando do art. 40, § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional
20/1998, foi editado exatamente para dar efetividade ao sistema contributivo e solidário da Previdência Social, haja vista que
o servidor jamais poderia efetivar contribuição social de valor que não seria incorporado aos proventos de inatividade.
20. A incorporação aos proventos de aposentadoria ou pensão de qualquer vantagem (no caso concreto a vantagem de
opção), sem a respectiva contribuição previdenciária na ativa, contraria os princípios da solidariedade, da contributividade e
do equilíbrio financeiro e atuarial, todos insculpidos no caput do art. 40 da Constituição Federal.
21. Em virtude da instituição do princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, uma nova fase da Previdência Social foi
inaugurada, trazendo a necessidade de uma legislação que considere a necessidade de sustentabilidade financeira do sistema e
que permita a concessão de benefícios com uma estreita relação com os valores contribuídos.
22. O princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, assim, se constitui como um princípio que busca o equilíbrio das
contas da previdência social, sob o aspecto financeiro e atuarial, global e individual. É um princípio que busca garantir a
manutenção do sistema previdenciário, fazendo com que os benefícios devidos por lei sejam satisfeitos no presente e no futuro.
Utilizando, para isso, técnicas financeiras e atuariais que considerem fatores como a variação demográfica da população,
volume de contribuições e de benefícios em manutenção, períodos de contribuição de manutenção de benefícios, além de
diversos outros fatores que devam ser considerados para que haja esse equilíbrio.
23. O princípio foi inserido no texto da Lei Maior como mandamento a ser perseguido pelo legislador ordinário ou
interprete da norma e acompanhado de perto pelo organizador da Previdência Social. Não se trata de abstração especulativa
ou construção doutrinária; é comando dispositivo invocável quando das medidas que atentem contra sua determinação. Se
ignorado pelo administrador ou legislador ordinário, vale dizer, pelo aplicador da regra previdenciária, a providência tomada
reveste-se da classificação jurídica de inconstitucionalidade, sobrevindo os consectários inerentes.
24. A respeito do tema, segue abaixo entendimentos do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o tema:
“O princípio da solidariedade se presta a universalizar o âmbito de potenciais contribuintes, mitigando a referibilidade
que é própria das contribuições. Não se presta o referido postulado a legitimar distorções na base de cálculo das contribuições,
as quais, no intuito desmedido de arrecadar, acarretam o desvirtuamento da natureza retributiva que deve marcar os regimes
de previdência”.
[ARE 669.573 AgR, rel. min. Roberto Barroso, j. 4-8-2015, 1ª T, DJE de 26-8-2015.]
“O sistema público de previdência social é fundamentado no princípio da solidariedade (art. 3º, I, da CB/1988),
contribuindo os ativos para financiar os benefícios pagos aos inativos. Se todos, inclusive inativos e pensionistas, estão sujeitos
ao pagamento das contribuições, bem como aos aumentos de suas alíquotas, seria flagrante a afronta ao princípio da isonomia
se o legislador distinguisse, entre os beneficiários, alguns mais e outros menos privilegiados, eis que todos contribuem, conforme
as mesmas regras, para financiar o sistema. Se as alterações na legislação sobre custeio atingem a todos, indiscriminadamente,
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já que as contribuições previdenciárias têm natureza tributária, não há que se estabelecer discriminação entre os beneficiários,
sob pena de violação do princípio constitucional da isonomia”.
[RE 450.855 AgR, rel. min. Eros Grau, j. 23-8-2005, 1ª T, DJ de 9-12-2005.]
“Impossibilidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias. A jurisprudência
do STF firmou-se no sentido de que somente as parcelas que podem ser incorporadas à remuneração do servidor para fins de
aposentadoria podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária”.
[AI 710.361 AgR, rel. min. Cármen Lúcia, j. 7-4-2009, 1ª T, DJE de 8-5-2009.]
= AI 712.880 AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 26-5-2009, 1ª T, DJE de 11-9-2009
25. Percebe-se que é entendimento pacífico do STF de que somente as parcelas que podem ser incorporadas à
remuneração do servidor para fins de aposentadoria podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária.
26. Com base nessa jurisprudência do STF, esta Unidade Técnica entende que a recíproca também é verdadeira, ou
seja, somente as parcelas que sofrem a incidência da contribuição previdenciária na atividade podem ser incorporadas à
remuneração do servidor para fins de aposentadoria e pensões.
27. Esta Corte de Contas já se pronunciou sobre essa matéria. O item 9.2.1. do Acórdão 1.286/2008-TCU-Plenário,
relator: Ministro Marcos Bemquerer, esclarece que:
“9.2.1. no regime contributivo previdenciário constitucional é vedado ao servidor público carrear para os proventos da
aposentadoria ou para a pensão por ele instituída parcela da remuneração sobre a qual não incidiu desconto previdenciário”;
28. Além disso, entende-se que está claro no voto do Ministro Benjamin Zymler, proferido no Acórdão 2.000/2017-TCUPlenário, de que é necessária a contribuição previdenciária, na ativa, de qualquer parcela que seja incorporável aos proventos
de aposentadorias e pensões.
29. Assim, entende-se que não se alinha ao atual comando constitucional a incorporação aos proventos de
aposentadorias e pensões de determinada parcela que não haja incidência de contribuição previdenciária na ativa, como é o
caso da vantagem de “opção” aqui tratada que sequer é paga aos servidores em atividade.
30. Corroborando com o comando constitucional, no âmbito do Acórdão 1.599/2019 – TCU – Plenário (Ministro-Relator
Benjamin Zymler), este Tribunal fixou entendimento de que era “vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da
Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão (“opção”), aos servidores que
implementaram os requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou
o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria”.
31. Diante disso, por se tratar de vantagem que proporciona um acréscimo aos proventos de aposentadoria em relação
à última remuneração contributiva da atividade, é indevida a incorporação da vantagem que trata o art. 193 da Lei 8.112/1990,
inclusive o pagamento parcial da função comissionada (“opção”) aos servidores que implementaram os requisitos de
aposentadoria após 16/12/1998, em face do disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela
Emenda Constitucional 20/1998.
ID da crítica: 3383
Texto pendência: Houve o registro de pelo menos uma rubrica com "Denominação para análise pelo TCU = Vantagem
de caráter pessoal - Incorporação de quintos/décimos de função.
32. Sobre a vantagem de quintos, a jurisprudência deste Tribunal consubstanciada na Decisão 925/1999-Plenário
(Ministro-Relator Walton Alencar) e Acórdãos 731/2003-Plenário e 732/2003-Plenário (ambos de Relatoria do Ministro
Guilherme Palmeira), que se alinha à decisão do Supremo Tribunal Federal - STF no âmbito do Recurso Extraordinário
638.115/CE (Relator Ministro Gilmar Mendes), admite a incorporação ou atualização da vantagem de quintos, transformada
em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI pelo art. 62-A da Lei 8.112/1990, somente até o dia 8/4/1998, conforme
previsto no art. 3º da Lei 9.624/1998.
33. Ademais, nos termos do Acórdão 5.455/2018 - 2ª Câmara (Ministro-Relator José Mucio Monteiro), eventual tempo
residual existente em 10/11/1997, não empregado para a concessão de quintos, pode ser utilizado para incorporação de apenas
um décimo, nos termos do art. 5º da Lei 9.624/1998, com termo final, a qualquer tempo, na data em que o servidor completar o
interstício de doze meses, de acordo com a sistemática definida na redação original do art. 3º da Lei 8.911/1994, com posterior
transformação em VPNI.
34. Passa-se, a partir desse momento, à análise do ato em destaque:
34.1 Não há irregularidades no que se refere à vantagem de “quintos”, haja vista que os períodos discriminados de
exercício de função comissionada se limitaram à data de 8/4/1998 e a incorporação encontra-se em consonância com a
jurisprudência deste Tribunal.
34.2 Sobre a vantagem de “opção”, entende-se que sua concessão foi indevida, visto que proporcionou um acréscimo
aos proventos de aposentadoria em relação a última remuneração contributiva da atividade, resultando em descumprimento do
disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
35. Nada obstante, deve-se dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, nos termos do
Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal.
36. Por fim, vale destacar que o aludido ato deu entrada neste Tribunal há menos de cinco anos, não sendo aplicável,
portanto, o procedimento de contraditório e ampla defesa determinado pelo Acórdão 587/2011-TCU-Plenário.
CONCLUSÃO
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37. A abrangência e a profundidade das verificações levadas a efeito fundamentam convicção de que o ato de
aposentadoria deve ser apreciado pela ilegalidade, em razão de conter o pagamento da vantagem de opção que trata o art. 2º
da Lei 8.911/1994 (c/c art. 18 da Lei 11.416/2006), o que proporcionou um acréscimo aos proventos de aposentadoria em
relação a última remuneração contributiva da atividade, resultando em descumprimento do disposto no art. 40, caput e § 2º, da
Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
38. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1 o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei
8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, propõe-se:
a) considerar ilegal e negar o registro do ato constante do presente processo.
b) dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106
da Súmula de Jurisprudência do TCU;
c) determinar à Unidade Jurisdicionada que:
c.1) abstenha de realizar pagamentos para o ato ora apreciado pela ilegalidade, no prazo 15 (quinze) dias, contados a
partir da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos
do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU;
c.2) emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias, após corrigida a
falha que ensejou na ilegalidade do ato;
c.3) comunique o interessado do teor desta decisão, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição
de eventuais recursos não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os
recursos não sejam providos;
c.4) no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que o
interessado está ciente do julgamento deste Tribunal.
VOTO
Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de Laércio Leite Amorim, no cargo de Técnico Judiciário do Tribunal
Regional do Trabalho da 7ª Região/CE, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU),
de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal.
Acolho na íntegra os pareces da Unidade Técnica e do Ministério Público, os quais adoto como razões de decidir.
O ato em exame contém o pagamento da vantagem denominada “opção”, o que proporciona acréscimo aos proventos de
aposentadoria em relação à última remuneração contributiva do servidor em atividade, resultando no descumprimento do
disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
Além da fundamentação já exposta no relatório, cumpre citar que, por meio do Acórdão 1.599/2019 – TCU – Plenário,
este Tribunal fixou o seguinte entendimento:
9.4. firmar entendimento de que é vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive
o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão (“opção”), aos servidores que implementaram os requisitos de
aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou o valor dos proventos à
remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria.
Ante o exposto, julgo ilegal o ato, negando-lhe registro.
Voto, pois, no sentido de que o Tribunal acolha a minuta de acórdão que submeto à deliberação deste Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 516/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 027.788/2019-9.
2. Grupo I – Classe de Assunto: Aposentadoria.
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Laercio Leite Amorim (051.653.773-34).
4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região/CE.
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidor do Tribunal Regional do Trabalho
da 7ª Região/CE,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões
expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1º, V, e 39, II, em:
9.1. considerar ilegal a presente concessão e negar registro ao respectivo ato;
9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo interessado, nos termos do Enunciado 106
da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal;
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9.3. determinar ao órgão de origem que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da
autoridade administrativa omissa:
9.3.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado no prazo de quinze dias e faça juntar aos autos o
comprovante dessa notificação nos quinze dias subsequentes;
9.3.2. suspenda os pagamentos realizados com base no ato ora impugnado;
9.3.3. emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias, após corrigida a falha
que ensejou a ilegalidade do ato.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0516-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues (Relator), Bruno Dantas e Vital
do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.

GRUPO I – CLASSE IV – Primeira Câmara
TC 028.135/2019-9
Natureza: Aposentadoria
Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região/MG
Interessado: Ronaldo Alves da Silva (246.944.956-15)
Representação legal: não há
SUMÁRIO: APOSENTADORIA. VANTAGEM DENOMINADA OPÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998.
VEDAÇÃO. ILEGALIDADE. DETERMINAÇÕES. CIÊNCIA.
RELATÓRIO

Adoto, como relatório, a instrução da Sefip, que contou com a anuência do Ministério Público, vazada nos seguintes
termos:
Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de RONALDO ALVES DA SILVA (CPF: 246.944.956-15) no cargo de
Técnico Judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região/MG, submetido, para fins de registro, à apreciação do
Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal.
2. O ato foi cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma da Instrução Normativa
78/2018.
EXAME TÉCNICO
3. A aposentadoria se deu na modalidade voluntária, com proventos integrais, calculados com base na última
remuneração do cargo em que se deu a aposentadoria, com fundamento no art. 3º da Emenda Constitucional 47/2005.
4. De acordo com o as informações do ato concessório, verifica-se que o interessado implementou os requisitos para se
aposentar, visto que possuía idade, tempo de contribuição, de serviço público, de carreira e de cargo requeridos pelo
fundamento concessório.
5. Ao submeter o ato a críticas automatizadas, detectou-se a concessão da vantagem de opção que trata o art. 2º da Lei
8.911/1994 (c/c art. 18 da Lei 11.416/2006), e a vantagem de quintos/décimos, transformada em Vantagem Pessoal
Nominalmente Identificada - VPNI, pelo artigo 62-A da Lei 8.112/1990.
6. Sobre essas vantagens detectadas nas críticas automáticas, passaremos a discorrer abaixo.
ID da crítica: 3384
Texto pendência: Houve o registro de pelo menos uma rubrica com "Denominação para análise pelo TCU = Vantagem
de caráter pessoal – incorporação de opção de função.
7. A possibilidade de carrear para a aposentadoria as vantagens da comissão ou função gratificada adveio com a Lei
1.711/1952, que assim estabelecia em seu art. 180:
“Art. 180. O funcionário que contar mais de 35 anos de serviço público será aposentado:
a) com as vantagens da comissão ou função gratificada em cujo exercício se achar, desde que o exercício abranja, sem
interrupção, os cinco anos anteriores;
b) com idênticas vantagens, desde que o exercício do cargo em comissão ou da função gratificada tenha compreendido
um período de dez anos, consecutivos ou não, mesmo que, ao aposentar-se, o funcionário já esteja fora daquele exercício”.
8. Tal previsão também estava no art. 193 da Lei 8.112/1990:
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“Art. 193. O servidor que tiver exercido função de direção, chefia, assessoramento, assistência ou cargo em comissão,
por período de 5 (cinco) anos consecutivos, ou 10 (dez) anos interpolados, poderá aposentar-se com a gratificação da função
ou remuneração do cargo em comissão, de maior valor, desde que exercido por um período mínimo de 2 (dois) anos.
§ 1° Quando o exercício da função ou cargo em comissão de maior valor não corresponder ao período de 2 (dois) anos,
será incorporada a gratificação ou remuneração da função ou cargo em comissão imediatamente inferior dentre os exercidos.
§ 2° A aplicação do disposto neste artigo exclui as vantagens previstas no art. 192, bem como a incorporação de que
trata o art. 62, ressalvado o direito de opção”.
9. Esse regramento vigorou até o dia 18 de janeiro de 1995, quando foi editado a Medida Provisória 831 que, depois de
diversas reedições, foi convertida na Lei 9.527/1997.
10. A Lei 9.624/1998 também tratou de disciplinar a data limite para a concessão da vantagem do art. 193 da Lei
8.112/1990:
“Art. 7º É assegurado o direito à vantagem de que trata a art. 193 da Lei nº 8.112, de 1990, aos servidores que, até 19
de janeiro de 1995, tenham completado todos os requisitos para obtenção de aposentadoria dentro das normas até então
vigentes.
Parágrafo único. A aplicação do disposto no caput exclui a incorporação a que se referia o art. 62 e as vantagens
previstas no art. 192 da Lei nº 8.112, de 1990”.
11. Já a possibilidade de carrear para a aposentadoria a vantagem de “opção” adveio com a edição da Lei 8.911/1994,
que assim estabelecia:
“Art. 2º É facultado ao servidor investido em cargo em comissão ou função de direção, chefia e assessoramento, previstos
nesta Lei, optar pela remuneração correspondente ao vencimento de seu cargo efetivo, acrescido de cinqüenta e cinco por cento
do vencimento fixado para o cargo em comissão, ou das funções de direção, chefia e assessoramento e da gratificação de
atividade pelo desempenho de função, e mais a representação mensal.
Parágrafo único. O servidor investido em função gratificada (FG) ou de representação (GR), ou assemelhadas,
constantes do Anexo desta Lei, perceberá o valor do vencimento do cargo efetivo, acrescido da remuneração da função para a
qual foi designado.
...........
Art. 11. A vantagem de que trata esta Lei integra os proventos de aposentadoria e pensões.
12. Assim, ao analisar o tema, no âmbito do Acórdão 2.076/2005 – Plenário (Ministro Revisor Valmir Campelo), este
Tribunal fixou entendimento de que seria assegurado na aposentadoria a vantagem decorrente da opção, prevista no art. 2º da
Lei nº 8.911/94, aos servidores que, até a data de 18 de janeiro de 1995, tenham satisfeito os pressupostos temporais
estabelecidos no art. 193 da Lei 8.112/90, ainda que sem os requisitos para aposentação em qualquer modalidade.
13. Tal Acórdão foi proferido em sede de Embargos de Declaração opostos ao Acórdão 589/2009 – Plenário (MinistroRelator Augusto Sherman) que, por sua vez, foi oriundo de Recurso de Reexame contra a Decisão 844/2001 – Plenário (MinistroRelator Walton Alencar Rodrigues).
14. Ao proferir tal entendimento no Acórdão 2.076/2005, este Tribunal baseou-se no conteúdo das Leis 8.112/1990,
8.911/1994 e 9.624/1998.
15. Todavia, após a publicação da Emenda Constitucional 20/1998, que inseriu o parágrafo segundo no art. 40 da
Constituição Federal, tal entendimento deixou de produzir efeitos:
“Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de
15/12/98)
....................
§ 2º Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do
respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da
pensão”. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
16. Isso porque, a partir desse comando constitucional, foi estabelecido um limitador a ser observado por ocasião da
concessão de aposentadorias e pensões por morte, qual seja, a remuneração do servidor no cargo efetivo. Assim, nenhum
servidor poderá, por ocasião de sua aposentadoria, ter proventos superiores que a remuneração do seu cargo efetivo na
atividade.
17. Portanto, o alcance do entendimento exposto no Acórdão 2.076/2005 – TCU – Plenário se limita até o dia
16/12/1998, haja vista que, a incorporação da vantagem de opção aos proventos de aposentadoria ou pensões acarreta
descumprimento do art. 40, § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
18. Sobre o tema (art. 40, § 2º, da Constituição Federal), segue abaixo decisão do Supremo Tribunal Federal no âmbito
do Agravo Regimental 721.354/MG, cuja relatora foi a Ministra Ellen Gracie:
“Revisão de pensão por morte. Cumulação: previdenciária e acidentária. (...) O quantum da pensão por morte, nos
termos do art. 40, § 2º, § 7º e § 8º, não pode extrapolar a totalidade dos vencimentos da remuneração do servidor à época do
seu falecimento”.
[AI 721.354 AgR, rel. min. Ellen Gracie, j. 14-12-2010, 2ª T, DJE de 9-2-2011.]
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19. Percebe-se que o comando do art. 40, § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional
20/1998, foi editado exatamente para dar efetividade ao sistema contributivo e solidário da Previdência Social, haja vista que
o servidor jamais poderia efetivar contribuição social de valor que não seria incorporado aos proventos de inatividade.
20. A incorporação aos proventos de aposentadoria ou pensão de qualquer vantagem (no caso concreto a vantagem de
opção), sem a respectiva contribuição previdenciária na ativa, contraria os princípios da solidariedade, da contributividade e
do equilíbrio financeiro e atuarial, todos insculpidos no caput do art. 40 da Constituição Federal.
21. Em virtude da instituição do princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, uma nova fase da Previdência Social foi
inaugurada, trazendo a necessidade de uma legislação que considere a necessidade de sustentabilidade financeira do sistema e
que permita a concessão de benefícios com uma estreita relação com os valores contribuídos.
22. O princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, assim, se constitui como um princípio que busca o equilíbrio das
contas da previdência social, sob o aspecto financeiro e atuarial, global e individual. É um princípio que busca garantir a
manutenção do sistema previdenciário, fazendo com que os benefícios devidos por lei sejam satisfeitos no presente e no futuro.
Utilizando, para isso, técnicas financeiras e atuariais que considerem fatores como a variação demográfica da população,
volume de contribuições e de benefícios em manutenção, períodos de contribuição de manutenção de benefícios, além de
diversos outros fatores que devam ser considerados para que haja esse equilíbrio.
23. O princípio foi inserido no texto da Lei Maior como mandamento a ser perseguido pelo legislador ordinário ou
interprete da norma e acompanhado de perto pelo organizador da Previdência Social. Não se trata de abstração especulativa
ou construção doutrinária; é comando dispositivo invocável quando das medidas que atentem contra sua determinação. Se
ignorado pelo administrador ou legislador ordinário, vale dizer, pelo aplicador da regra previdenciária, a providência tomada
reveste-se da classificação jurídica de inconstitucionalidade, sobrevindo os consectários inerentes.
24. A respeito do tema, segue abaixo entendimentos do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o tema:
“O princípio da solidariedade se presta a universalizar o âmbito de potenciais contribuintes, mitigando a referibilidade
que é própria das contribuições. Não se presta o referido postulado a legitimar distorções na base de cálculo das contribuições,
as quais, no intuito desmedido de arrecadar, acarretam o desvirtuamento da natureza retributiva que deve marcar os regimes
de previdência”.
[ARE 669.573 AgR, rel. min. Roberto Barroso, j. 4-8-2015, 1ª T, DJE de 26-8-2015.]
“O sistema público de previdência social é fundamentado no princípio da solidariedade (art. 3º, I, da CB/1988),
contribuindo os ativos para financiar os benefícios pagos aos inativos. Se todos, inclusive inativos e pensionistas, estão sujeitos
ao pagamento das contribuições, bem como aos aumentos de suas alíquotas, seria flagrante a afronta ao princípio da isonomia
se o legislador distinguisse, entre os beneficiários, alguns mais e outros menos privilegiados, eis que todos contribuem, conforme
as mesmas regras, para financiar o sistema. Se as alterações na legislação sobre custeio atingem a todos, indiscriminadamente,
já que as contribuições previdenciárias têm natureza tributária, não há que se estabelecer discriminação entre os beneficiários,
sob pena de violação do princípio constitucional da isonomia”.
[RE 450.855 AgR, rel. min. Eros Grau, j. 23-8-2005, 1ª T, DJ de 9-12-2005.]
“Impossibilidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias. A jurisprudência
do STF firmou-se no sentido de que somente as parcelas que podem ser incorporadas à remuneração do servidor para fins de
aposentadoria podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária”.
[AI 710.361 AgR, rel. min. Cármen Lúcia, j. 7-4-2009, 1ª T, DJE de 8-5-2009.]
= AI 712.880 AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 26-5-2009, 1ª T, DJE de 11-9-2009
25. Percebe-se que é entendimento pacífico do STF de que somente as parcelas que podem ser incorporadas à
remuneração do servidor para fins de aposentadoria podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária.
26. Com base nessa jurisprudência do STF, esta Unidade Técnica entende que a recíproca também é verdadeira, ou
seja, somente as parcelas que sofrem a incidência da contribuição previdenciária na atividade podem ser incorporadas à
remuneração do servidor para fins de aposentadoria e pensões.
27. Esta Corte de Contas já se pronunciou sobre essa matéria. O item 9.2.1. do Acórdão 1.286/2008-TCU-Plenário,
relator: Ministro Marcos Bemquerer, esclarece que:
“9.2.1. no regime contributivo previdenciário constitucional é vedado ao servidor público carrear para os proventos da
aposentadoria ou para a pensão por ele instituída parcela da remuneração sobre a qual não incidiu desconto previdenciário”;
28. Além disso, entende-se que está claro no voto do Ministro Benjamin Zymler, proferido no Acórdão 2.000/2017-TCUPlenário, de que é necessária a contribuição previdenciária, na ativa, de qualquer parcela que seja incorporável aos proventos
de aposentadorias e pensões.
29. Assim, entende-se que não se alinha ao atual comando constitucional a incorporação aos proventos de
aposentadorias e pensões de determinada parcela que não haja incidência de contribuição previdenciária na ativa, como é o
caso da vantagem de “opção” aqui tratada que sequer é paga aos servidores em atividade.
30. Corroborando com o comando constitucional, no âmbito do Acórdão 1.599/2019 – TCU – Plenário (Ministro-Relator
Benjamin Zymler), este Tribunal fixou entendimento de que era “vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da
Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão (“opção”), aos servidores que
implementaram os requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou
o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria”.
31. Diante disso, por se tratar de vantagem que proporciona um acréscimo aos proventos de aposentadoria em relação
à última remuneração contributiva da atividade, é indevida a incorporação da vantagem que trata o art. 193 da Lei 8.112/1990,
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inclusive o pagamento parcial da função comissionada (“opção”) aos servidores que implementaram os requisitos de
aposentadoria após 16/12/1998, em face do disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela
Emenda Constitucional 20/1998.
ID da crítica: 3383
Texto pendência: Houve o registro de pelo menos uma rubrica com "Denominação para análise pelo TCU = Vantagem
de caráter pessoal - Incorporação de quintos/décimos de função.
32. Sobre a vantagem de quintos, a jurisprudência deste Tribunal consubstanciada na Decisão 925/1999-Plenário
(Ministro-Relator Walton Alencar) e Acórdãos 731/2003-Plenário e 732/2003-Plenário (ambos de Relatoria do Ministro
Guilherme Palmeira), que se alinha à decisão do Supremo Tribunal Federal - STF no âmbito do Recurso Extraordinário
638.115/CE (Relator Ministro Gilmar Mendes), admite a incorporação ou atualização da vantagem de quintos, transformada
em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI pelo art. 62-A da Lei 8.112/1990, somente até o dia 8/4/1998, conforme
previsto no art. 3º da Lei 9.624/1998.
33. Ademais, nos termos do Acórdão 5.455/2018 - 2ª Câmara (Ministro-Relator José Mucio Monteiro), eventual tempo
residual existente em 10/11/1997, não empregado para a concessão de quintos, pode ser utilizado para incorporação de apenas
um décimo, nos termos do art. 5º da Lei 9.624/1998, com termo final, a qualquer tempo, na data em que o servidor completar o
interstício de doze meses, de acordo com a sistemática definida na redação original do art. 3º da Lei 8.911/1994, com posterior
transformação em VPNI.
34. Passa-se, a partir desse momento, à análise do ato em destaque:
34.1 Não há irregularidades no que se refere à vantagem de “quintos”, haja vista que os períodos discriminados de
exercício de função comissionada se limitaram à data de 8/4/1998 e a incorporação encontra-se em consonância com a
jurisprudência deste Tribunal.
34.2 Sobre a vantagem de “opção”, entende-se que sua concessão foi indevida, visto que proporcionou um acréscimo
aos proventos de aposentadoria em relação a última remuneração contributiva da atividade, resultando em descumprimento do
disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
35. Nada obstante, deve-se dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, nos termos do
Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal.
36. Por fim, vale destacar que o aludido ato deu entrada neste Tribunal há menos de cinco anos, não sendo aplicável,
portanto, o procedimento de contraditório e ampla defesa determinado pelo Acórdão 587/2011-TCU-Plenário.
CONCLUSÃO
37. A abrangência e a profundidade das verificações levadas a efeito fundamentam convicção de que o ato de
aposentadoria deve ser apreciado pela ilegalidade, em razão de conter o pagamento da vantagem de opção que trata o art. 2º
da Lei 8.911/1994 (c/c art. 18 da Lei 11.416/2006), o que proporcionou um acréscimo aos proventos de aposentadoria em
relação a última remuneração contributiva da atividade, resultando em descumprimento do disposto no art. 40, caput e § 2º, da
Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
38. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1 o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei
8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, propõe-se:
a) considerar ilegal e negar o registro do ato constante do presente processo.
b) dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106
da Súmula de Jurisprudência do TCU;
c) determinar à Unidade Jurisdicionada que:
c.1) abstenha de realizar pagamentos para o ato ora apreciado pela ilegalidade, no prazo 15 (quinze) dias, contados a
partir da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos
do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU;
c.2) emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias, após corrigida a
falha que ensejou na ilegalidade do ato;
c.3) comunique o interessado do teor desta decisão, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição
de eventuais recursos não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os
recursos não sejam providos;
c.4) no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que o
interessado está ciente do julgamento deste Tribunal.

VOTO
Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de Ronaldo Alves da Silva, no cargo de Técnico Judiciário do Tribunal
Regional do Trabalho da 3ª Região/MG, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU),
de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal.
Acolho na íntegra os pareces da Unidade Técnica e do Ministério Público, os quais adoto como razões de decidir.
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O ato em exame contém o pagamento da vantagem denominada “opção”, o que proporciona acréscimo aos proventos de
aposentadoria em relação à última remuneração contributiva do servidor em atividade, resultando no descumprimento do
disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
Além da fundamentação já exposta no relatório, cumpre citar que, por meio do Acórdão 1.599/2019 – TCU – Plenário,
este Tribunal fixou o seguinte entendimento:
9.4. firmar entendimento de que é vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive
o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão (“opção”), aos servidores que implementaram os requisitos de
aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou o valor dos proventos à
remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria.
Ante o exposto, julgo ilegal o ato, negando-lhe registro.
Voto, pois, no sentido de que o Tribunal acolha a minuta de acórdão que submeto à deliberação deste Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 517/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 028.135/2019-9.
2. Grupo I – Classe de Assunto: Aposentadoria.
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Ronaldo Alves da Silva (246.944.956-15).
4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região/MG.
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 Pessoal (SEFIP).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidor do Tribunal Regional do Trabalho
da 3ª Região/MG,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões
expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1º, V, e 39, II, em:
9.1. considerar ilegal a presente concessão e negar registro ao respectivo ato;
9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo interessado, nos termos do Enunciado 106
da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal;
9.3. determinar ao órgão de origem que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da
autoridade administrativa omissa:
9.3.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado no prazo de quinze dias e faça juntar aos autos o
comprovante dessa notificação nos quinze dias subsequentes;
9.3.2. suspenda os pagamentos realizados com base no ato ora impugnado;
9.3.3. emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias, após corrigida a falha
que ensejou a ilegalidade do ato.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0517-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues (Relator), Bruno Dantas e Vital
do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.

GRUPO I – CLASSE IV – Primeira Câmara
TC 028.364/2019-8
Natureza: Aposentadoria
Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul
Interessado: Vicente Olir Pilatti (280.918.500-00)
Representação legal: não há
SUMÁRIO: APOSENTADORIA. VANTAGEM DENOMINADA OPÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998.
VEDAÇÃO. ILEGALIDADE. DETERMINAÇÕES. CIÊNCIA.
RELATÓRIO
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Adoto, como relatório, a instrução da Sefip, que contou com a anuência do Ministério Público, vazada nos seguintes
termos:
Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de VICENTE OLIR PILATTI (CPF: 280.918.500-00) no cargo de Técnico
Judiciário do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de
Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal.
2. O ato foi cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma da Instrução Normativa
78/2018.
EXAME TÉCNICO
3. A aposentadoria se deu na modalidade voluntária, com proventos integrais, calculados com base na última
remuneração do cargo em que se deu a aposentadoria, com fundamento no art. 3º da Emenda Constitucional 47/2005.
4. De acordo com o as informações do ato concessório, verifica-se que o interessado implementou os requisitos para se
aposentar, visto que possuía idade, tempo de contribuição, de serviço público, de carreira e de cargo requeridos pelo
fundamento concessório.
5. Ao submeter o ato a críticas automatizadas, detectou-se a concessão da vantagem de opção que trata o art. 2º da Lei
8.911/1994 (c/c art. 18 da Lei 11.416/2006), e a vantagem de quintos/décimos, transformada em Vantagem Pessoal
Nominalmente Identificada - VPNI, pelo artigo 62-A da Lei 8.112/1990, assim como averbação de tempo de serviço prestado
na atividade rural.
6. Sobre o tempo rural, entende-se que ele é irrelevante para a aposentadoria, razão pela qual não iremos adentrar no
mérito desse tema.
7. Sobre as vntagens detectadas nas críticas automáticas, passaremos a discorrer abaixo.
ID da crítica: 3384
Texto pendência: Houve o registro de pelo menos uma rubrica com "Denominação para análise pelo TCU = Vantagem
de caráter pessoal – incorporação de opção de função.
8. A possibilidade de carrear para a aposentadoria as vantagens da comissão ou função gratificada adveio com a Lei
1.711/1952, que assim estabelecia em seu art. 180:
“Art. 180. O funcionário que contar mais de 35 anos de serviço público será aposentado:
a) com as vantagens da comissão ou função gratificada em cujo exercício se achar, desde que o exercício abranja, sem
interrupção, os cinco anos anteriores;
b) com idênticas vantagens, desde que o exercício do cargo em comissão ou da função gratificada tenha compreendido
um período de dez anos, consecutivos ou não, mesmo que, ao aposentar-se, o funcionário já esteja fora daquele exercício”.
9. Tal previsão também estava no art. 193 da Lei 8.112/1990:
“Art. 193. O servidor que tiver exercido função de direção, chefia, assessoramento, assistência ou cargo em comissão,
por período de 5 (cinco) anos consecutivos, ou 10 (dez) anos interpolados, poderá aposentar-se com a gratificação da função
ou remuneração do cargo em comissão, de maior valor, desde que exercido por um período mínimo de 2 (dois) anos.
§ 1° Quando o exercício da função ou cargo em comissão de maior valor não corresponder ao período de 2 (dois) anos,
será incorporada a gratificação ou remuneração da função ou cargo em comissão imediatamente inferior dentre os exercidos.
§ 2° A aplicação do disposto neste artigo exclui as vantagens previstas no art. 192, bem como a incorporação de que
trata o art. 62, ressalvado o direito de opção”.
10. Esse regramento vigorou até o dia 18 de janeiro de 1995, quando foi editado a Medida Provisória 831 que, depois
de diversas reedições, foi convertida na Lei 9.527/1997.
11. A Lei 9.624/1998 também tratou de disciplinar a data limite para a concessão da vantagem do art. 193 da Lei
8.112/1990:
“Art. 7º É assegurado o direito à vantagem de que trata a art. 193 da Lei nº 8.112, de 1990, aos servidores que, até 19
de janeiro de 1995, tenham completado todos os requisitos para obtenção de aposentadoria dentro das normas até então
vigentes.
Parágrafo único. A aplicação do disposto no caput exclui a incorporação a que se referia o art. 62 e as vantagens
previstas no art. 192 da Lei nº 8.112, de 1990”.
12. Já a possibilidade de carrear para a aposentadoria a vantagem de “opção” adveio com a edição da Lei 8.911/1994,
que assim estabelecia:
“Art. 2º É facultado ao servidor investido em cargo em comissão ou função de direção, chefia e assessoramento, previstos
nesta Lei, optar pela remuneração correspondente ao vencimento de seu cargo efetivo, acrescido de cinqüenta e cinco por cento
do vencimento fixado para o cargo em comissão, ou das funções de direção, chefia e assessoramento e da gratificação de
atividade pelo desempenho de função, e mais a representação mensal.
Parágrafo único. O servidor investido em função gratificada (FG) ou de representação (GR), ou assemelhadas,
constantes do Anexo desta Lei, perceberá o valor do vencimento do cargo efetivo, acrescido da remuneração da função para a
qual foi designado.
...........
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Art. 11. A vantagem de que trata esta Lei integra os proventos de aposentadoria e pensões.
13. Assim, ao analisar o tema, no âmbito do Acórdão 2.076/2005 – Plenário (Ministro Revisor Valmir Campelo), este
Tribunal fixou entendimento de que seria assegurado na aposentadoria a vantagem decorrente da opção, prevista no art. 2º da
Lei nº 8.911/94, aos servidores que, até a data de 18 de janeiro de 1995, tenham satisfeito os pressupostos temporais
estabelecidos no art. 193 da Lei 8.112/90, ainda que sem os requisitos para aposentação em qualquer modalidade.
14. Tal Acórdão foi proferido em sede de Embargos de Declaração opostos ao Acórdão 589/2009 – Plenário (MinistroRelator Augusto Sherman) que, por sua vez, foi oriundo de Recurso de Reexame contra a Decisão 844/2001 – Plenário (MinistroRelator Walton Alencar Rodrigues).
15. Ao proferir tal entendimento no Acórdão 2.076/2005, este Tribunal baseou-se no conteúdo das Leis 8.112/1990,
8.911/1994 e 9.624/1998.
16. Todavia, após a publicação da Emenda Constitucional 20/1998, que inseriu o parágrafo segundo no art. 40 da
Constituição Federal, tal entendimento deixou de produzir efeitos:
“Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de
15/12/98)
....................
§ 2º Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do
respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da
pensão”. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
17. Isso porque, a partir desse comando constitucional, foi estabelecido um limitador a ser observado por ocasião da
concessão de aposentadorias e pensões por morte, qual seja, a remuneração do servidor no cargo efetivo. Assim, nenhum
servidor poderá, por ocasião de sua aposentadoria, ter proventos superiores que a remuneração do seu cargo efetivo na
atividade.
18. Portanto, o alcance do entendimento exposto no Acórdão 2.076/2005 – TCU – Plenário se limita até o dia
16/12/1998, haja vista que, a incorporação da vantagem de opção aos proventos de aposentadoria ou pensões acarreta
descumprimento do art. 40, § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
19. Sobre o tema (art. 40, § 2º, da Constituição Federal), segue abaixo decisão do Supremo Tribunal Federal no âmbito
do Agravo Regimental 721.354/MG, cuja relatora foi a Ministra Ellen Gracie:
“Revisão de pensão por morte. Cumulação: previdenciária e acidentária. (...) O quantum da pensão por morte, nos
termos do art. 40, § 2º, § 7º e § 8º, não pode extrapolar a totalidade dos vencimentos da remuneração do servidor à época do
seu falecimento”.
[AI 721.354 AgR, rel. min. Ellen Gracie, j. 14-12-2010, 2ª T, DJE de 9-2-2011.]
20. Percebe-se que o comando do art. 40, § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional
20/1998, foi editado exatamente para dar efetividade ao sistema contributivo e solidário da Previdência Social, haja vista que
o servidor jamais poderia efetivar contribuição social de valor que não seria incorporado aos proventos de inatividade.
21. A incorporação aos proventos de aposentadoria ou pensão de qualquer vantagem (no caso concreto a vantagem de
opção), sem a respectiva contribuição previdenciária na ativa, contraria os princípios da solidariedade, da contributividade e
do equilíbrio financeiro e atuarial, todos insculpidos no caput do art. 40 da Constituição Federal.
22. Em virtude da instituição do princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, uma nova fase da Previdência Social foi
inaugurada, trazendo a necessidade de uma legislação que considere a necessidade de sustentabilidade financeira do sistema e
que permita a concessão de benefícios com uma estreita relação com os valores contribuídos.
23. O princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, assim, se constitui como um princípio que busca o equilíbrio das
contas da previdência social, sob o aspecto financeiro e atuarial, global e individual. É um princípio que busca garantir a
manutenção do sistema previdenciário, fazendo com que os benefícios devidos por lei sejam satisfeitos no presente e no futuro.
Utilizando, para isso, técnicas financeiras e atuariais que considerem fatores como a variação demográfica da população,
volume de contribuições e de benefícios em manutenção, períodos de contribuição de manutenção de benefícios, além de
diversos outros fatores que devam ser considerados para que haja esse equilíbrio.
24. O princípio foi inserido no texto da Lei Maior como mandamento a ser perseguido pelo legislador ordinário ou
interprete da norma e acompanhado de perto pelo organizador da Previdência Social. Não se trata de abstração especulativa
ou construção doutrinária; é comando dispositivo invocável quando das medidas que atentem contra sua determinação. Se
ignorado pelo administrador ou legislador ordinário, vale dizer, pelo aplicador da regra previdenciária, a providência tomada
reveste-se da classificação jurídica de inconstitucionalidade, sobrevindo os consectários inerentes.
25. A respeito do tema, segue abaixo entendimentos do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o tema:
“O princípio da solidariedade se presta a universalizar o âmbito de potenciais contribuintes, mitigando a referibilidade
que é própria das contribuições. Não se presta o referido postulado a legitimar distorções na base de cálculo das contribuições,
as quais, no intuito desmedido de arrecadar, acarretam o desvirtuamento da natureza retributiva que deve marcar os regimes
de previdência”.
[ARE 669.573 AgR, rel. min. Roberto Barroso, j. 4-8-2015, 1ª T, DJE de 26-8-2015.]
“O sistema público de previdência social é fundamentado no princípio da solidariedade (art. 3º, I, da CB/1988),
contribuindo os ativos para financiar os benefícios pagos aos inativos. Se todos, inclusive inativos e pensionistas, estão sujeitos
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ao pagamento das contribuições, bem como aos aumentos de suas alíquotas, seria flagrante a afronta ao princípio da isonomia
se o legislador distinguisse, entre os beneficiários, alguns mais e outros menos privilegiados, eis que todos contribuem, conforme
as mesmas regras, para financiar o sistema. Se as alterações na legislação sobre custeio atingem a todos, indiscriminadamente,
já que as contribuições previdenciárias têm natureza tributária, não há que se estabelecer discriminação entre os beneficiários,
sob pena de violação do princípio constitucional da isonomia”.
[RE 450.855 AgR, rel. min. Eros Grau, j. 23-8-2005, 1ª T, DJ de 9-12-2005.]
“Impossibilidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias. A jurisprudência
do STF firmou-se no sentido de que somente as parcelas que podem ser incorporadas à remuneração do servidor para fins de
aposentadoria podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária”.
[AI 710.361 AgR, rel. min. Cármen Lúcia, j. 7-4-2009, 1ª T, DJE de 8-5-2009.]
= AI 712.880 AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 26-5-2009, 1ª T, DJE de 11-9-2009
26. Percebe-se que é entendimento pacífico do STF de que somente as parcelas que podem ser incorporadas à
remuneração do servidor para fins de aposentadoria podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária.
27. Com base nessa jurisprudência do STF, esta Unidade Técnica entende que a recíproca também é verdadeira, ou
seja, somente as parcelas que sofrem a incidência da contribuição previdenciária na atividade podem ser incorporadas à
remuneração do servidor para fins de aposentadoria e pensões.
28. Esta Corte de Contas já se pronunciou sobre essa matéria. O item 9.2.1. do Acórdão 1.286/2008-TCU-Plenário,
relator: Ministro Marcos Bemquerer, esclarece que:
“9.2.1. no regime contributivo previdenciário constitucional é vedado ao servidor público carrear para os proventos da
aposentadoria ou para a pensão por ele instituída parcela da remuneração sobre a qual não incidiu desconto previdenciário”;
29. Além disso, entende-se que está claro no voto do Ministro Benjamin Zymler, proferido no Acórdão 2.000/2017-TCUPlenário, de que é necessária a contribuição previdenciária, na ativa, de qualquer parcela que seja incorporável aos proventos
de aposentadorias e pensões.
30. Assim, entende-se que não se alinha ao atual comando constitucional a incorporação aos proventos de
aposentadorias e pensões de determinada parcela que não haja incidência de contribuição previdenciária na ativa, como é o
caso da vantagem de “opção” aqui tratada que sequer é paga aos servidores em atividade.
31. Corroborando com o comando constitucional, no âmbito do Acórdão 1.599/2019 – TCU – Plenário (Ministro-Relator
Benjamin Zymler), este Tribunal fixou entendimento de que era “vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da
Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão (“opção”), aos servidores que
implementaram os requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou
o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria”.
32. Diante disso, por se tratar de vantagem que proporciona um acréscimo aos proventos de aposentadoria em relação
à última remuneração contributiva da atividade, é indevida a incorporação da vantagem que trata o art. 193 da Lei 8.112/1990,
inclusive o pagamento parcial da função comissionada (“opção”) aos servidores que implementaram os requisitos de
aposentadoria após 16/12/1998, em face do disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela
Emenda Constitucional 20/1998.
ID da crítica: 3383
Texto pendência: Houve o registro de pelo menos uma rubrica com "Denominação para análise pelo TCU = Vantagem
de caráter pessoal - Incorporação de quintos/décimos de função.
33. Sobre a vantagem de quintos, a jurisprudência deste Tribunal consubstanciada na Decisão 925/1999-Plenário
(Ministro-Relator Walton Alencar) e Acórdãos 731/2003-Plenário e 732/2003-Plenário (ambos de Relatoria do Ministro
Guilherme Palmeira), que se alinha à decisão do Supremo Tribunal Federal - STF no âmbito do Recurso Extraordinário
638.115/CE (Relator Ministro Gilmar Mendes), admite a incorporação ou atualização da vantagem de quintos, transformada
em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI pelo art. 62-A da Lei 8.112/1990, somente até o dia 8/4/1998, conforme
previsto no art. 3º da Lei 9.624/1998.
34. Ademais, nos termos do Acórdão 5.455/2018 - 2ª Câmara (Ministro-Relator José Mucio Monteiro), eventual tempo
residual existente em 10/11/1997, não empregado para a concessão de quintos, pode ser utilizado para incorporação de apenas
um décimo, nos termos do art. 5º da Lei 9.624/1998, com termo final, a qualquer tempo, na data em que o servidor completar o
interstício de doze meses, de acordo com a sistemática definida na redação original do art. 3º da Lei 8.911/1994, com posterior
transformação em VPNI.
35. Passa-se, a partir desse momento, à análise do ato em destaque:
35.1 Não há irregularidades no que se refere à vantagem de “quintos”, haja vista que os períodos discriminados de
exercício de função comissionada se limitaram à data de 8/4/1998 e a incorporação encontra-se em consonância com a
jurisprudência deste Tribunal.
35.2 Sobre a vantagem de “opção”, entende-se que sua concessão foi indevida, visto que proporcionou um acréscimo
aos proventos de aposentadoria em relação a última remuneração contributiva da atividade, resultando em descumprimento do
disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
36. Nada obstante, deve-se dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, nos termos do
Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal.
37. Por fim, vale destacar que o aludido ato deu entrada neste Tribunal há menos de cinco anos, não sendo aplicável,
portanto, o procedimento de contraditório e ampla defesa determinado pelo Acórdão 587/2011-TCU-Plenário.
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CONCLUSÃO
38. A abrangência e a profundidade das verificações levadas a efeito fundamentam convicção de que o ato de
aposentadoria deve ser apreciado pela ilegalidade, em razão de conter o pagamento da vantagem de opção que trata o art. 2º
da Lei 8.911/1994 (c/c art. 18 da Lei 11.416/2006), o que proporcionou um acréscimo aos proventos de aposentadoria em
relação a última remuneração contributiva da atividade, resultando em descumprimento do disposto no art. 40, caput e § 2º, da
Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
39. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1 o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei
8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, propõe-se:
a) considerar ilegal e negar o registro do ato constante do presente processo.
b) dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106
da Súmula de Jurisprudência do TCU;
c) determinar à Unidade Jurisdicionada que:
c.1) abstenha de realizar pagamentos para o ato ora apreciado pela ilegalidade, no prazo 15 (quinze) dias, contados a
partir da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos
do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU;
c.2) emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias, após corrigida a
falha que ensejou na ilegalidade do ato;
c.3) comunique o interessado do teor desta decisão, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição
de eventuais recursos não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os
recursos não sejam providos;
c.4) no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que o
interessado está ciente do julgamento deste Tribunal.

VOTO
Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de Vicente Olir Pilatti, no cargo de Técnico Judiciário do Tribunal Regional
Eleitoral do Rio Grande do Sul, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo
com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal.
Acolho na íntegra os pareces da Unidade Técnica e do Ministério Público, os quais adoto como razões de decidir.
O ato em exame contém o pagamento da vantagem denominada “opção”, o que proporciona acréscimo aos proventos de
aposentadoria em relação à última remuneração contributiva do servidor em atividade, resultando no descumprimento do
disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
Além da fundamentação já exposta no relatório, cumpre citar que, por meio do Acórdão 1.599/2019 – TCU – Plenário,
este Tribunal fixou o seguinte entendimento:
9.4. firmar entendimento de que é vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive
o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão (“opção”), aos servidores que implementaram os requisitos de
aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou o valor dos proventos à
remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria.
Ante o exposto, julgo ilegal o ato, negando-lhe registro.
Voto, pois, no sentido de que o Tribunal acolha a minuta de acórdão que submeto à deliberação deste Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 518/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 028.364/2019-8.
2. Grupo I – Classe de Assunto: Aposentadoria.
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Vicente Olir Pilatti (280.918.500-00).
4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul.
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 Pessoal (SEFIP).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidor do Tribunal Regional Eleitoral do
Rio Grande do Sul,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões
expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1º, V, e 39, II, em:
9.1. considerar ilegal a presente concessão e negar registro ao respectivo ato;
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9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo interessado, nos termos do Enunciado 106
da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal;
9.3. determinar ao órgão de origem que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da
autoridade administrativa omissa:
9.3.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado no prazo de quinze dias e faça juntar aos autos o
comprovante dessa notificação nos quinze dias subsequentes;
9.3.2. suspenda os pagamentos realizados com base no ato ora impugnado;
9.3.3. emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias, após corrigida a falha
que ensejou a ilegalidade do ato.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0518-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues (Relator), Bruno Dantas e Vital
do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.

GRUPO I – CLASSE IV – Primeira Câmara
TC 030.040/2019-1
Natureza: Aposentadoria
Órgão/Entidade: Superior Tribunal de Justiça
Interessado: Geraldo João de Sousa (144.181.001-30)
Representação legal: não há
SUMÁRIO: APOSENTADORIA. VANTAGEM DENOMINADA OPÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998.
VEDAÇÃO. ILEGALIDADE. DETERMINAÇÕES. CIÊNCIA.
RELATÓRIO

Adoto, como relatório, a instrução da Sefip, que contou com a anuência do Ministério Público, vazada nos seguintes
termos:
Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de GERALDO JOÃO DE SOUSA (CPF: 144.181.001-30) no cargo de
Técnico Judiciário do Superior Tribunal de Justiça, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da
União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal.
2. O ato foi cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do SISAC, na forma da Instrução Normativa TCU
55/2007.
EXAME TÉCNICO
3. A aposentadoria se deu na modalidade voluntária, com proventos integrais, calculados com base na última
remuneração do cargo em que se deu a aposentadoria, com fundamento no art. 3º da Emenda Constitucional 47/2005.
4. De acordo com as informações do ato concessório, verifica-se que o interessado implementou os requisitos para se
aposentar, visto que possuía idade, tempo de contribuição, de serviço público, de carreira e de cargo requeridos pelo
fundamento concessório.
5. Detectou-se a concessão da vantagem de opção que trata o art. 2º da Lei 8.911/1994 (c/c art. 18 da Lei 11.416/2006),
e a vantagem de quintos/décimos, transformada em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, pelo artigo 62-A da
Lei 8.112/1990 que passaremos a discorrer abaixo.
Incorporação de opção de função.
6. A possibilidade de carrear para a aposentadoria as vantagens da comissão ou função gratificada adveio com a Lei
1.711/1952, que assim estabelecia em seu art. 180:
“Art. 180. O funcionário que contar mais de 35 anos de serviço público será aposentado:
a) com as vantagens da comissão ou função gratificada em cujo exercício se achar, desde que o exercício abranja, sem
interrupção, os cinco anos anteriores;
b) com idênticas vantagens, desde que o exercício do cargo em comissão ou da função gratificada tenha compreendido
um período de dez anos, consecutivos ou não, mesmo que, ao aposentar-se, o funcionário já esteja fora daquele exercício”.
7. Tal previsão também estava no art. 193 da Lei 8.112/1990:
“Art. 193. O servidor que tiver exercido função de direção, chefia, assessoramento, assistência ou cargo em comissão,
por período de 5 (cinco) anos consecutivos, ou 10 (dez) anos interpolados, poderá aposentar-se com a gratificação da função
ou remuneração do cargo em comissão, de maior valor, desde que exercido por um período mínimo de 2 (dois) anos.
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§ 1° Quando o exercício da função ou cargo em comissão de maior valor não corresponder ao período de 2 (dois) anos,
será incorporada a gratificação ou remuneração da função ou cargo em comissão imediatamente inferior dentre os exercidos.
§ 2° A aplicação do disposto neste artigo exclui as vantagens previstas no art. 192, bem como a incorporação de que
trata o art. 62, ressalvado o direito de opção”.
8. Esse regramento vigorou até o dia 18 de janeiro de 1995, quando foi editado a Medida Provisória 831 que, depois de
diversas reedições, foi convertida na Lei 9.527/1997.
9. A Lei 9.624/1998 também tratou de disciplinar a data limite para a concessão da vantagem do art. 193 da Lei
8.112/1990:
“Art. 7º É assegurado o direito à vantagem de que trata a art. 193 da Lei nº 8.112, de 1990, aos servidores que, até 19
de janeiro de 1995, tenham completado todos os requisitos para obtenção de aposentadoria dentro das normas até então
vigentes.
Parágrafo único. A aplicação do disposto no caput exclui a incorporação a que se referia o art. 62 e as vantagens
previstas no art. 192 da Lei nº 8.112, de 1990”.
10. Já a possibilidade de carrear para a aposentadoria a vantagem de “opção” adveio com a edição da Lei 8.911/1994,
que assim estabelecia:
“Art. 2º É facultado ao servidor investido em cargo em comissão ou função de direção, chefia e assessoramento, previstos
nesta Lei, optar pela remuneração correspondente ao vencimento de seu cargo efetivo, acrescido de cinqüenta e cinco por cento
do vencimento fixado para o cargo em comissão, ou das funções de direção, chefia e assessoramento e da gratificação de
atividade pelo desempenho de função, e mais a representação mensal.
Parágrafo único. O servidor investido em função gratificada (FG) ou de representação (GR), ou assemelhadas,
constantes do Anexo desta Lei, perceberá o valor do vencimento do cargo efetivo, acrescido da remuneração da função para a
qual foi designado.
...........
Art. 11. A vantagem de que trata esta Lei integra os proventos de aposentadoria e pensões.
11. Assim, ao analisar o tema, no âmbito do Acórdão 2.076/2005 – Plenário (Ministro Revisor Valmir Campelo), este
Tribunal fixou entendimento de que seria assegurado na aposentadoria a vantagem decorrente da opção, prevista no art. 2º da
Lei nº 8.911/94, aos servidores que, até a data de 18 de janeiro de 1995, tenham satisfeito os pressupostos temporais
estabelecidos no art. 193 da Lei 8.112/90, ainda que sem os requisitos para aposentação em qualquer modalidade.
12. Tal Acórdão foi proferido em sede de Embargos de Declaração opostos ao Acórdão 589/2009 – Plenário (MinistroRelator Augusto Sherman) que, por sua vez, foi oriundo de Recurso de Reexame contra a Decisão 844/2001 – Plenário (MinistroRelator Walton Alencar Rodrigues).
13. Ao proferir tal entendimento no Acórdão 2.076/2005, este Tribunal baseou-se no conteúdo das Leis 8.112/1990,
8.911/1994 e 9.624/1998.
14. Todavia, após a publicação da Emenda Constitucional 20/1998, que inseriu o parágrafo segundo no art. 40 da
Constituição Federal, tal entendimento deixou de produzir efeitos:
“Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de
15/12/98)
....................
§ 2º Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do
respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da
pensão”. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
15. Isso porque, a partir desse comando constitucional, foi estabelecido um limitador a ser observado por ocasião da
concessão de aposentadorias e pensões por morte, qual seja, a remuneração do servidor no cargo efetivo. Assim, nenhum
servidor poderá, por ocasião de sua aposentadoria, ter proventos superiores que a remuneração do seu cargo efetivo na
atividade.
16. Portanto, o alcance do entendimento exposto no Acórdão 2.076/2005 – TCU – Plenário se limita até o dia
16/12/1998, haja vista que, a incorporação da vantagem de opção aos proventos de aposentadoria ou pensões acarreta
descumprimento do art. 40, § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
17. Sobre o tema (art. 40, § 2º, da Constituição Federal), segue abaixo decisão do Supremo Tribunal Federal no âmbito
do Agravo Regimental 721.354/MG, cuja relatora foi a Ministra Ellen Gracie:
“Revisão de pensão por morte. Cumulação: previdenciária e acidentária. (...) O quantum da pensão por morte, nos
termos do art. 40, § 2º, § 7º e § 8º, não pode extrapolar a totalidade dos vencimentos da remuneração do servidor à época do
seu falecimento”.
[AI 721.354 AgR, rel. min. Ellen Gracie, j. 14-12-2010, 2ª T, DJE de 9-2-2011.]
18. Percebe-se que o comando do art. 40, § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional
20/1998, foi editado exatamente para dar efetividade ao sistema contributivo e solidário da Previdência Social, haja vista que
o servidor jamais poderia efetivar contribuição social de valor que não seria incorporado aos proventos de inatividade.
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19. A incorporação aos proventos de aposentadoria ou pensão de qualquer vantagem (no caso concreto a vantagem de
opção), sem a respectiva contribuição previdenciária na ativa, contraria os princípios da solidariedade, da contributividade e
do equilíbrio financeiro e atuarial, todos insculpidos no caput do art. 40 da Constituição Federal.
20. Em virtude da instituição do princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, uma nova fase da Previdência Social foi
inaugurada, trazendo a necessidade de uma legislação que considere a necessidade de sustentabilidade financeira do sistema e
que permita a concessão de benefícios com uma estreita relação com os valores contribuídos.
21. O princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, assim, se constitui como um princípio que busca o equilíbrio das
contas da previdência social, sob o aspecto financeiro e atuarial, global e individual. É um princípio que busca garantir a
manutenção do sistema previdenciário, fazendo com que os benefícios devidos por lei sejam satisfeitos no presente e no futuro.
Utilizando, para isso, técnicas financeiras e atuariais que considerem fatores como a variação demográfica da população,
volume de contribuições e de benefícios em manutenção, períodos de contribuição de manutenção de benefícios, além de
diversos outros fatores que devam ser considerados para que haja esse equilíbrio.
22. O princípio foi inserido no texto da Lei Maior como mandamento a ser perseguido pelo legislador ordinário ou
interprete da norma e acompanhado de perto pelo organizador da Previdência Social. Não se trata de abstração especulativa
ou construção doutrinária; é comando dispositivo invocável quando das medidas que atentem contra sua determinação. Se
ignorado pelo administrador ou legislador ordinário, vale dizer, pelo aplicador da regra previdenciária, a providência tomada
reveste-se da classificação jurídica de inconstitucionalidade, sobrevindo os consectários inerentes.
23. A respeito do tema, segue abaixo entendimentos do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o tema:
“O princípio da solidariedade se presta a universalizar o âmbito de potenciais contribuintes, mitigando a referibilidade
que é própria das contribuições. Não se presta o referido postulado a legitimar distorções na base de cálculo das contribuições,
as quais, no intuito desmedido de arrecadar, acarretam o desvirtuamento da natureza retributiva que deve marcar os regimes
de previdência”.
[ARE 669.573 AgR, rel. min. Roberto Barroso, j. 4-8-2015, 1ª T, DJE de 26-8-2015.]
“O sistema público de previdência social é fundamentado no princípio da solidariedade (art. 3º, I, da CB/1988),
contribuindo os ativos para financiar os benefícios pagos aos inativos. Se todos, inclusive inativos e pensionistas, estão sujeitos
ao pagamento das contribuições, bem como aos aumentos de suas alíquotas, seria flagrante a afronta ao princípio da isonomia
se o legislador distinguisse, entre os beneficiários, alguns mais e outros menos privilegiados, eis que todos contribuem, conforme
as mesmas regras, para financiar o sistema. Se as alterações na legislação sobre custeio atingem a todos, indiscriminadamente,
já que as contribuições previdenciárias têm natureza tributária, não há que se estabelecer discriminação entre os beneficiários,
sob pena de violação do princípio constitucional da isonomia”.
[RE 450.855 AgR, rel. min. Eros Grau, j. 23-8-2005, 1ª T, DJ de 9-12-2005.]
“Impossibilidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias. A jurisprudência
do STF firmou-se no sentido de que somente as parcelas que podem ser incorporadas à remuneração do servidor para fins de
aposentadoria podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária”.
[AI 710.361 AgR, rel. min. Cármen Lúcia, j. 7-4-2009, 1ª T, DJE de 8-5-2009.]
= AI 712.880 AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 26-5-2009, 1ª T, DJE de 11-9-2009
24. Percebe-se que é entendimento pacífico do STF de que somente as parcelas que podem ser incorporadas à
remuneração do servidor para fins de aposentadoria podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária.
25. Com base nessa jurisprudência do STF, esta Unidade Técnica entende que a recíproca também é verdadeira, ou
seja, somente as parcelas que sofrem a incidência da contribuição previdenciária na atividade podem ser incorporadas à
remuneração do servidor para fins de aposentadoria e pensões.
26. Esta Corte de Contas já se pronunciou sobre essa matéria. O item 9.2.1. do Acórdão 1.286/2008-TCU-Plenário,
relator: Ministro Marcos Bemquerer, esclarece que:
“9.2.1. no regime contributivo previdenciário constitucional é vedado ao servidor público carrear para os proventos da
aposentadoria ou para a pensão por ele instituída parcela da remuneração sobre a qual não incidiu desconto previdenciário”;
27. Além disso, entende-se que está claro no voto do Ministro Benjamin Zymler, proferido no Acórdão 2.000/2017-TCUPlenário, de que é necessária a contribuição previdenciária, na ativa, de qualquer parcela que seja incorporável aos proventos
de aposentadorias e pensões.
28. Assim, entende-se que não se alinha ao atual comando constitucional a incorporação aos proventos de
aposentadorias e pensões de determinada parcela que não haja incidência de contribuição previdenciária na ativa, como é o
caso da vantagem de “opção” aqui tratada que sequer é paga aos servidores em atividade.
29. Corroborando com o comando constitucional, no âmbito do Acórdão 1.599/2019 – TCU – Plenário (Ministro-Relator
Benjamin Zymler), este Tribunal fixou entendimento de que era “vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da
Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão (“opção”), aos servidores que
implementaram os requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou
o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria”.
30. Diante disso, por se tratar de vantagem que proporciona um acréscimo aos proventos de aposentadoria em relação
à última remuneração contributiva da atividade, é indevida a incorporação da vantagem que trata o art. 193 da Lei 8.112/1990,
inclusive o pagamento parcial da função comissionada (“opção”) aos servidores que implementaram os requisitos de
aposentadoria após 16/12/1998, em face do disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela
Emenda Constitucional 20/1998.
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Incorporação de quintos/décimos de função.
31. Sobre a vantagem de quintos, a jurisprudência deste Tribunal consubstanciada na Decisão 925/1999-Plenário
(Ministro-Relator Walton Alencar) e Acórdãos 731/2003-Plenário e 732/2003-Plenário (ambos de Relatoria do Ministro
Guilherme Palmeira), que se alinha à decisão do Supremo Tribunal Federal - STF no âmbito do Recurso Extraordinário
638.115/CE (Relator Ministro Gilmar Mendes), admite a incorporação ou atualização da vantagem de quintos, transformada
em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI pelo art. 62-A da Lei 8.112/1990, somente até o dia 8/4/1998, conforme
previsto no art. 3º da Lei 9.624/1998.
32. Ademais, nos termos do Acórdão 5.455/2018 - 2ª Câmara (Ministro-Relator José Mucio Monteiro), eventual tempo
residual existente em 10/11/1997, não empregado para a concessão de quintos, pode ser utilizado para incorporação de apenas
um décimo, nos termos do art. 5º da Lei 9.624/1998, com termo final, a qualquer tempo, na data em que o servidor completar o
interstício de doze meses, de acordo com a sistemática definida na redação original do art. 3º da Lei 8.911/1994, com posterior
transformação em VPNI.
33. Passa-se, a partir desse momento, à análise do ato em destaque:
33.1 Não há irregularidades no que se refere à vantagem de “quintos”, haja vista que está em consonância com a
jurisprudência deste Tribunal.
33.2 Sobre a vantagem de “opção”, entende-se que sua concessão foi indevida, visto que proporcionou um acréscimo
aos proventos de aposentadoria em relação a última remuneração contributiva da atividade, resultando em descumprimento do
disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
34. Nada obstante, deve-se dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, nos termos do
Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal.
35. Por fim, vale destacar que o aludido ato deu entrada neste Tribunal há menos de cinco anos, não sendo aplicável,
portanto, o procedimento de contraditório e ampla defesa determinado pelo Acórdão 587/2011-TCU-Plenário.
CONCLUSÃO
36. A abrangência e a profundidade das verificações levadas a efeito fundamentam convicção de que o ato de
aposentadoria deve ser apreciado pela ilegalidade, em razão de conter o pagamento da vantagem de opção que trata o art. 2º
da Lei 8.911/1994 (c/c art. 18 da Lei 11.416/2006), o que proporcionou um acréscimo aos proventos de aposentadoria em
relação a última remuneração contributiva da atividade, resultando em descumprimento do disposto no art. 40, caput e § 2º, da
Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
37. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1 o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei
8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, propõe-se:
a) considerar ilegal e negar o registro do ato constante do presente processo.
b) dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106
da Súmula de Jurisprudência do TCU;
c) determinar à Unidade Jurisdicionada que:
c.1) abstenha de realizar pagamentos para o ato ora apreciado pela ilegalidade, no prazo 15 (quinze) dias, contados a
partir da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos
do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU;
c.2) emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias, após corrigida a
falha que ensejou na ilegalidade do ato;
c.3) comunique o interessado do teor desta decisão, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição
de eventuais recursos não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os
recursos não sejam providos;
c.4) no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que o
interessado está ciente do julgamento deste Tribunal.

VOTO
Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de Geraldo João de Souza, no cargo de Técnico Judiciário do Superior
Tribunal de Justiça, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art.
71, inciso III, da Constituição Federal.
Acolho na íntegra os pareces da Unidade Técnica e do Ministério Público, os quais adoto como razões de decidir.
O ato em exame contém o pagamento da vantagem denominada “opção”, o que proporciona acréscimo aos proventos de
aposentadoria em relação à última remuneração contributiva do servidor em atividade, resultando no descumprimento do
disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
Além da fundamentação já exposta no relatório, cumpre citar que, por meio do Acórdão 1.599/2019 – TCU – Plenário,
este Tribunal fixou o seguinte entendimento:
9.4. firmar entendimento de que é vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive
o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão (“opção”), aos servidores que implementaram os requisitos de
aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou o valor dos proventos à
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remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria.
Ante o exposto, julgo ilegal o ato, negando-lhe registro.
Voto, pois, no sentido de que o Tribunal acolha a minuta de acórdão que submeto à deliberação deste Colegiado.

ACÓRDÃO Nº 519/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 030.040/2019-1.
2. Grupo I – Classe de Assunto: Aposentadoria.
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Geraldo João de Sousa (144.181.001-30).
4. Órgão/Entidade: Superior Tribunal de Justiça.
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidor do Superior Tribunal de Justiça,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões
expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1º, V, e 39, II, em:
9.1. considerar ilegal a presente concessão e negar registro ao respectivo ato;
9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo interessado, nos termos do Enunciado 106
da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal;
9.3. determinar ao órgão de origem que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da
autoridade administrativa omissa:
9.3.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado no prazo de quinze dias e faça juntar aos autos o
comprovante dessa notificação nos quinze dias subsequentes;
9.3.2. suspenda os pagamentos realizados com base no ato ora impugnado;
9.3.3. emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias, após corrigida a falha
que ensejou a ilegalidade do ato.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0519-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues (Relator), Bruno Dantas e Vital
do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.

GRUPO I – CLASSE IV – Primeira Câmara
TC 030.231/2019-1
Natureza: Aposentadoria
Órgão/Entidade: Superior Tribunal de Justiça
Interessado: Marlini Aguiar Oliveira Franca (244.571.671-34)
Representação legal: não há
SUMÁRIO: APOSENTADORIA. VANTAGEM DENOMINADA OPÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998.
VEDAÇÃO. ILEGALIDADE. DETERMINAÇÕES. CIÊNCIA.
RELATÓRIO

Adoto, como relatório, a instrução da Sefip, que contou com a anuência do Ministério Público, vazada nos seguintes
termos:
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Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de MARLINI AGUIAR OLIVEIRA FRANCA (CPF: 244.571.671-34) no
cargo de Técnico Judiciário do Superior Tribunal de Justiça, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de
Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal.
2. O ato foi cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema SISAC, na forma da Instrução Normativa
TCU 55/2007.
EXAME TÉCNICO
3. A aposentadoria se deu na modalidade voluntária, com proventos integrais, calculados com base na última
remuneração do cargo em que se deu a aposentadoria, com fundamento no art. 3º da Emenda Constitucional 47/2005.
4. De acordo com as informações do ato concessório, verifica-se que a interessada implementou os requisitos para se
aposentar, visto que possuía idade, tempo de contribuição, de serviço público, de carreira e de cargo requeridos pelo
fundamento concessório.
5. Detectou-se a concessão da vantagem de opção que trata o art. 2º da Lei 8.911/1994 (c/c art. 18 da Lei 11.416/2006),
e a vantagem de quintos/décimos, transformada em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, pelo artigo 62-A da
Lei 8.112/1990 que passaremos a discorrer abaixo.
Incorporação de opção de função.
6. A possibilidade de carrear para a aposentadoria as vantagens da comissão ou função gratificada adveio com a Lei
1.711/1952, que assim estabelecia em seu art. 180:
“Art. 180. O funcionário que contar mais de 35 anos de serviço público será aposentado:
a) com as vantagens da comissão ou função gratificada em cujo exercício se achar, desde que o exercício abranja, sem
interrupção, os cinco anos anteriores;
b) com idênticas vantagens, desde que o exercício do cargo em comissão ou da função gratificada tenha compreendido
um período de dez anos, consecutivos ou não, mesmo que, ao aposentar-se, o funcionário já esteja fora daquele exercício”.
7. Tal previsão também estava no art. 193 da Lei 8.112/1990:
“Art. 193. O servidor que tiver exercido função de direção, chefia, assessoramento, assistência ou cargo em comissão,
por período de 5 (cinco) anos consecutivos, ou 10 (dez) anos interpolados, poderá aposentar-se com a gratificação da função
ou remuneração do cargo em comissão, de maior valor, desde que exercido por um período mínimo de 2 (dois) anos.
§ 1° Quando o exercício da função ou cargo em comissão de maior valor não corresponder ao período de 2 (dois) anos,
será incorporada a gratificação ou remuneração da função ou cargo em comissão imediatamente inferior dentre os exercidos.
§ 2° A aplicação do disposto neste artigo exclui as vantagens previstas no art. 192, bem como a incorporação de que
trata o art. 62, ressalvado o direito de opção”.
8. Esse regramento vigorou até o dia 18 de janeiro de 1995, quando foi editado a Medida Provisória 831 que, depois de
diversas reedições, foi convertida na Lei 9.527/1997.
9. A Lei 9.624/1998 também tratou de disciplinar a data limite para a concessão da vantagem do art. 193 da Lei
8.112/1990:
“Art. 7º É assegurado o direito à vantagem de que trata a art. 193 da Lei nº 8.112, de 1990, aos servidores que, até 19
de janeiro de 1995, tenham completado todos os requisitos para obtenção de aposentadoria dentro das normas até então
vigentes.
Parágrafo único. A aplicação do disposto no caput exclui a incorporação a que se referia o art. 62 e as vantagens
previstas no art. 192 da Lei nº 8.112, de 1990”.
10. Já a possibilidade de carrear para a aposentadoria a vantagem de “opção” adveio com a edição da Lei 8.911/1994,
que assim estabelecia:
“Art. 2º É facultado ao servidor investido em cargo em comissão ou função de direção, chefia e assessoramento, previstos
nesta Lei, optar pela remuneração correspondente ao vencimento de seu cargo efetivo, acrescido de cinqüenta e cinco por cento
do vencimento fixado para o cargo em comissão, ou das funções de direção, chefia e assessoramento e da gratificação de
atividade pelo desempenho de função, e mais a representação mensal.
Parágrafo único. O servidor investido em função gratificada (FG) ou de representação (GR), ou assemelhadas,
constantes do Anexo desta Lei, perceberá o valor do vencimento do cargo efetivo, acrescido da remuneração da função para a
qual foi designado.
...........
Art. 11. A vantagem de que trata esta Lei integra os proventos de aposentadoria e pensões.
11. Assim, ao analisar o tema, no âmbito do Acórdão 2.076/2005 – Plenário (Ministro Revisor Valmir Campelo), este
Tribunal fixou entendimento de que seria assegurado na aposentadoria a vantagem decorrente da opção, prevista no art. 2º da
Lei nº 8.911/94, aos servidores que, até a data de 18 de janeiro de 1995, tenham satisfeito os pressupostos temporais
estabelecidos no art. 193 da Lei 8.112/90, ainda que sem os requisitos para aposentação em qualquer modalidade.
12. Tal Acórdão foi proferido em sede de Embargos de Declaração opostos ao Acórdão 589/2009 – Plenário (MinistroRelator Augusto Sherman) que, por sua vez, foi oriundo de Recurso de Reexame contra a Decisão 844/2001 – Plenário (MinistroRelator Walton Alencar Rodrigues).
13. Ao proferir tal entendimento no Acórdão 2.076/2005, este Tribunal baseou-se no conteúdo das Leis 8.112/1990,
8.911/1994 e 9.624/1998.
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14. Todavia, após a publicação da Emenda Constitucional 20/1998, que inseriu o parágrafo segundo no art. 40 da
Constituição Federal, tal entendimento deixou de produzir efeitos:
“Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de
15/12/98)
....................
§ 2º Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do
respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da
pensão”. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
15. Isso porque, a partir desse comando constitucional, foi estabelecido um limitador a ser observado por ocasião da
concessão de aposentadorias e pensões por morte, qual seja, a remuneração do servidor no cargo efetivo. Assim, nenhum
servidor poderá, por ocasião de sua aposentadoria, ter proventos superiores que a remuneração do seu cargo efetivo na
atividade.
16. Portanto, o alcance do entendimento exposto no Acórdão 2.076/2005 – TCU – Plenário se limita até o dia
16/12/1998, haja vista que, a incorporação da vantagem de opção aos proventos de aposentadoria ou pensões acarreta
descumprimento do art. 40, § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
17. Sobre o tema (art. 40, § 2º, da Constituição Federal), segue abaixo decisão do Supremo Tribunal Federal no âmbito
do Agravo Regimental 721.354/MG, cuja relatora foi a Ministra Ellen Gracie:
“Revisão de pensão por morte. Cumulação: previdenciária e acidentária. (...) O quantum da pensão por morte, nos
termos do art. 40, § 2º, § 7º e § 8º, não pode extrapolar a totalidade dos vencimentos da remuneração do servidor à época do
seu falecimento”.
[AI 721.354 AgR, rel. min. Ellen Gracie, j. 14-12-2010, 2ª T, DJE de 9-2-2011.]
18. Percebe-se que o comando do art. 40, § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional
20/1998, foi editado exatamente para dar efetividade ao sistema contributivo e solidário da Previdência Social, haja vista que
o servidor jamais poderia efetivar contribuição social de valor que não seria incorporado aos proventos de inatividade.
19. A incorporação aos proventos de aposentadoria ou pensão de qualquer vantagem (no caso concreto a vantagem de
opção), sem a respectiva contribuição previdenciária na ativa, contraria os princípios da solidariedade, da contributividade e
do equilíbrio financeiro e atuarial, todos insculpidos no caput do art. 40 da Constituição Federal.
20. Em virtude da instituição do princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, uma nova fase da Previdência Social foi
inaugurada, trazendo a necessidade de uma legislação que considere a necessidade de sustentabilidade financeira do sistema e
que permita a concessão de benefícios com uma estreita relação com os valores contribuídos.
21. O princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, assim, se constitui como um princípio que busca o equilíbrio das
contas da previdência social, sob o aspecto financeiro e atuarial, global e individual. É um princípio que busca garantir a
manutenção do sistema previdenciário, fazendo com que os benefícios devidos por lei sejam satisfeitos no presente e no futuro.
Utilizando, para isso, técnicas financeiras e atuariais que considerem fatores como a variação demográfica da população,
volume de contribuições e de benefícios em manutenção, períodos de contribuição de manutenção de benefícios, além de
diversos outros fatores que devam ser considerados para que haja esse equilíbrio.
22. O princípio foi inserido no texto da Lei Maior como mandamento a ser perseguido pelo legislador ordinário ou
interprete da norma e acompanhado de perto pelo organizador da Previdência Social. Não se trata de abstração especulativa
ou construção doutrinária; é comando dispositivo invocável quando das medidas que atentem contra sua determinação. Se
ignorado pelo administrador ou legislador ordinário, vale dizer, pelo aplicador da regra previdenciária, a providência tomada
reveste-se da classificação jurídica de inconstitucionalidade, sobrevindo os consectários inerentes.
23. A respeito do tema, segue abaixo entendimentos do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o tema:
“O princípio da solidariedade se presta a universalizar o âmbito de potenciais contribuintes, mitigando a referibilidade
que é própria das contribuições. Não se presta o referido postulado a legitimar distorções na base de cálculo das contribuições,
as quais, no intuito desmedido de arrecadar, acarretam o desvirtuamento da natureza retributiva que deve marcar os regimes
de previdência”.
[ARE 669.573 AgR, rel. min. Roberto Barroso, j. 4-8-2015, 1ª T, DJE de 26-8-2015.]
“O sistema público de previdência social é fundamentado no princípio da solidariedade (art. 3º, I, da CB/1988),
contribuindo os ativos para financiar os benefícios pagos aos inativos. Se todos, inclusive inativos e pensionistas, estão sujeitos
ao pagamento das contribuições, bem como aos aumentos de suas alíquotas, seria flagrante a afronta ao princípio da isonomia
se o legislador distinguisse, entre os beneficiários, alguns mais e outros menos privilegiados, eis que todos contribuem, conforme
as mesmas regras, para financiar o sistema. Se as alterações na legislação sobre custeio atingem a todos, indiscriminadamente,
já que as contribuições previdenciárias têm natureza tributária, não há que se estabelecer discriminação entre os beneficiários,
sob pena de violação do princípio constitucional da isonomia”.
[RE 450.855 AgR, rel. min. Eros Grau, j. 23-8-2005, 1ª T, DJ de 9-12-2005.]
“Impossibilidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias. A jurisprudência
do STF firmou-se no sentido de que somente as parcelas que podem ser incorporadas à remuneração do servidor para fins de
aposentadoria podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária”.
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[AI 710.361 AgR, rel. min. Cármen Lúcia, j. 7-4-2009, 1ª T, DJE de 8-5-2009.]
= AI 712.880 AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 26-5-2009, 1ª T, DJE de 11-9-2009
Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 163 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso
extraordinário para determinar a restituição das parcelas não prescritas, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros
Teori Zavascki, Dias Toffoli (Presidente), Marco Aurélio e Gilmar Mendes. Em seguida, por maioria, fixou-se a seguinte tese:
“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público,
tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’”, vencido o Ministro
Marco Aurélio. Não votou o Ministro Alexandre de Moraes, sucessor do Ministro Teori Zavascki. Ausente, justificadamente, o
Ministro Celso de Mello. Plenário, 11.10.2018.
RE 593.068/SC (Min. Relator Roberto Barroso)
24. Percebe-se que é entendimento pacífico do STF de que somente as parcelas que podem ser incorporadas à
remuneração do servidor para fins de aposentadoria podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária.
25. Com base nessa jurisprudência do STF, esta Unidade Técnica entende que a recíproca também é verdadeira, ou
seja, somente as parcelas que sofrem a incidência da contribuição previdenciária na atividade podem ser incorporadas à
remuneração do servidor para fins de aposentadoria e pensões.
26. Esta Corte de Contas já se pronunciou sobre essa matéria. O item 9.2.1. do Acórdão 1.286/2008-TCU-Plenário,
relator: Ministro Marcos Bemquerer, esclarece que:
“9.2.1. no regime contributivo previdenciário constitucional é vedado ao servidor público carrear para os proventos da
aposentadoria ou para a pensão por ele instituída parcela da remuneração sobre a qual não incidiu desconto previdenciário”;
27. Além disso, entende-se que está claro no voto do Ministro Benjamin Zymler, proferido no Acórdão 2.000/2017-TCUPlenário, de que é necessária a contribuição previdenciária, na ativa, de qualquer parcela que seja incorporável aos proventos
de aposentadorias e pensões.
28. Assim, entende-se que não se alinha ao atual comando constitucional a incorporação aos proventos de
aposentadorias e pensões de determinada parcela que não haja incidência de contribuição previdenciária na ativa, como é o
caso da vantagem de “opção” aqui tratada que sequer é paga aos servidores em atividade.
29. Corroborando com o comando constitucional, no âmbito do Acórdão 1.599/2019 – TCU – Plenário (Ministro-Relator
Benjamin Zymler), este Tribunal fixou entendimento de que era “vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da
Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão (“opção”), aos servidores que
implementaram os requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou
o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria”.
30. Diante disso, por se tratar de vantagem que proporciona um acréscimo aos proventos de aposentadoria em relação
à última remuneração contributiva da atividade, é indevida a incorporação da vantagem que trata o art. 193 da Lei 8.112/1990,
inclusive o pagamento parcial da função comissionada (“opção”) aos servidores que implementaram os requisitos de
aposentadoria após 16/12/1998, em face do disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela
Emenda Constitucional 20/1998.
Incorporação de quintos/décimos de função.
31. Sobre a vantagem de quintos, a jurisprudência deste Tribunal consubstanciada na Decisão 925/1999-Plenário
(Ministro-Relator Walton Alencar) e Acórdãos 731/2003-Plenário e 732/2003-Plenário (ambos de Relatoria do Ministro
Guilherme Palmeira), que se alinha à decisão do Supremo Tribunal Federal - STF no âmbito do Recurso Extraordinário
638.115/CE (Relator Ministro Gilmar Mendes), admite a incorporação ou atualização da vantagem de quintos, transformada
em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI pelo art. 62-A da Lei 8.112/1990, somente até o dia 8/4/1998, conforme
previsto no art. 3º da Lei 9.624/1998.
32. Ademais, nos termos do Acórdão 5.455/2018 - 2ª Câmara (Ministro-Relator José Mucio Monteiro), eventual tempo
residual existente em 10/11/1997, não empregado para a concessão de quintos, pode ser utilizado para incorporação de apenas
um décimo, nos termos do art. 5º da Lei 9.624/1998, com termo final, a qualquer tempo, na data em que o servidor completar o
interstício de doze meses, de acordo com a sistemática definida na redação original do art. 3º da Lei 8.911/1994, com posterior
transformação em VPNI.
33. Passa-se, a partir desse momento, à análise do ato em destaque:
33.1 A concessão da vantagem de “quintos” ou “décimos” está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal.
33.2 Sobre a vantagem de “opção”, entende-se que sua concessão foi indevida, visto que proporcionou um acréscimo
aos proventos de aposentadoria em relação a última remuneração contributiva da atividade, resultando em descumprimento do
disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
33.3 Especificamente sobre o acréscimo de 13,23% (VPI) sobre as parcelas remuneratórias, entende-se desnecessário
maiores comentários, haja vista que ele não está refletindo nos proventos atuais (peça 2), em face de decisão do Supremo
Tribunal Federal na Reclamação 24271, que determinou a cessação do pagamento desse acréscimo.
34. Nada obstante, deve-se dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, nos termos do
Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal.
35. Por fim, vale destacar que o aludido ato deu entrada neste Tribunal há menos de cinco anos, não sendo aplicável,
portanto, o procedimento de contraditório e ampla defesa determinado pelo Acórdão 587/2011-TCU-Plenário.
CONCLUSÃO
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36. A abrangência e a profundidade das verificações levadas a efeito fundamentam convicção de que o ato de
aposentadoria deve ser apreciado pela ilegalidade, em razão de conter o pagamento da vantagem de opção que trata o art. 2º
da Lei 8.911/1994 (c/c art. 18 da Lei 11.416/2006), o que proporcionou um acréscimo aos proventos de aposentadoria em
relação a última remuneração contributiva da atividade, resultando em descumprimento do disposto no art. 40, caput e § 2º, da
Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
37. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1 o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei
8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, propõe-se:
a) considerar ilegal e negar o registro do ato constante do presente processo.
b) dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106
da Súmula de Jurisprudência do TCU;
c) determinar à Unidade Jurisdicionada que:
c.1) abstenha de realizar pagamentos para o ato ora apreciado pela ilegalidade, no prazo 15 (quinze) dias, contados a
partir da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos
do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU;
c.2) emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias, após corrigida a
falha que ensejou na ilegalidade do ato;
c.3) comunique a interessada do teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição
de eventuais recursos não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os
recursos não sejam providos;
c.4) no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a
interessada está ciente do julgamento deste Tribunal.

VOTO
Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de Marlini Aguiar Oliveira Franca no cargo de Técnico Judiciário do
Superior Tribunal de Justiça, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo
com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal.
Acolho na íntegra os pareces da Unidade Técnica e do Ministério Público, os quais adoto como razões de decidir.
O ato em exame contém o pagamento da vantagem denominada “opção”, o que proporciona acréscimo aos proventos de
aposentadoria em relação à última remuneração contributiva da servidora em atividade, resultando no descumprimento do
disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
Além da fundamentação já exposta no relatório, cumpre citar que, por meio do Acórdão 1.599/2019 – TCU – Plenário,
este Tribunal fixou o seguinte entendimento:
9.4. firmar entendimento de que é vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive
o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão (“opção”), aos servidores que implementaram os requisitos de
aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou o valor dos proventos à
remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria.
Ante o exposto, julgo ilegal o ato, negando-lhe registro.
Voto, pois, no sentido de que o Tribunal acolha a minuta de acórdão que submeto à deliberação deste Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 520/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 030.231/2019-1.
2. Grupo I – Classe de Assunto: Aposentadoria
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Marlini Aguiar Oliveira Franca (244.571.671-34).
4. Órgão/Entidade: Superior Tribunal de Justiça.
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidor do Superior Tribunal de Justiça,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões
expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1º, V, e 39, II, em:
9.1. considerar ilegal a presente concessão e negar registro ao respectivo ato;

781
Tribunal de Contas da União
Secretaria das Sessões

9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada, nos termos do Enunciado 106
da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal;
9.3. determinar ao Superior Tribunal de Justiça que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade
solidária da autoridade administrativa omissa:
9.3.1. 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;
9.3.2. suspenda os pagamentos realizados com base no ato ora impugnado;
9.3.3. emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias, após corrigida a falha
que ensejou a ilegalidade do ato.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0520-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues (Relator), Bruno Dantas e Vital
do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.

GRUPO I – CLASSE IV – Primeira Câmara
TC 030.243/2019-0
Natureza: Aposentadoria
Órgão/Entidade: Superior Tribunal de Justiça
Interessado: Paulo Roberto Ramos da Silva (214.548.251-20)
Representação legal: não há
SUMÁRIO: APOSENTADORIA. VANTAGEM DENOMINADA OPÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998.
VEDAÇÃO. ILEGALIDADE. DETERMINAÇÕES. CIÊNCIA.
RELATÓRIO
Adoto, como relatório, a instrução da Sefip, que contou com a anuência do Ministério Público, vazada nos seguintes
termos:
Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de PAULO ROBERTO RAMOS DA SILVA (CPF: 214.548.251-20) no
cargo de Técnico Judiciário do Superior Tribunal de Justiça, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de
Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal.
2. O ato foi cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema SISAC, na forma da Instrução Normativa
TCU 55/2007.
EXAME TÉCNICO
3. A aposentadoria se deu na modalidade voluntária, com proventos integrais, calculados com base na última
remuneração do cargo em que se deu a aposentadoria, com fundamento no art. 3º da Emenda Constitucional 47/2005.
4. De acordo com as informações do ato concessório, verifica-se que o interessado implementou os requisitos para se
aposentar, visto que possuía idade, tempo de contribuição, de serviço público, de carreira e de cargo requeridos pelo
fundamento concessório.
5. Detectou-se a concessão da vantagem de opção que trata o art. 2º da Lei 8.911/1994 (c/c art. 18 da Lei 11.416/2006),
e a vantagem de quintos/décimos, transformada em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, pelo artigo 62-A da
Lei 8.112/1990 que passaremos a discorrer abaixo.
Incorporação de opção de função.
6. A possibilidade de carrear para a aposentadoria as vantagens da comissão ou função gratificada adveio com a Lei
1.711/1952, que assim estabelecia em seu art. 180:
“Art. 180. O funcionário que contar mais de 35 anos de serviço público será aposentado:
a) com as vantagens da comissão ou função gratificada em cujo exercício se achar, desde que o exercício abranja, sem
interrupção, os cinco anos anteriores;
b) com idênticas vantagens, desde que o exercício do cargo em comissão ou da função gratificada tenha compreendido
um período de dez anos, consecutivos ou não, mesmo que, ao aposentar-se, o funcionário já esteja fora daquele exercício”.
7. Tal previsão também estava no art. 193 da Lei 8.112/1990:
“Art. 193. O servidor que tiver exercido função de direção, chefia, assessoramento, assistência ou cargo em comissão,
por período de 5 (cinco) anos consecutivos, ou 10 (dez) anos interpolados, poderá aposentar-se com a gratificação da função
ou remuneração do cargo em comissão, de maior valor, desde que exercido por um período mínimo de 2 (dois) anos.
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§ 1° Quando o exercício da função ou cargo em comissão de maior valor não corresponder ao período de 2 (dois) anos,
será incorporada a gratificação ou remuneração da função ou cargo em comissão imediatamente inferior dentre os exercidos.
§ 2° A aplicação do disposto neste artigo exclui as vantagens previstas no art. 192, bem como a incorporação de que
trata o art. 62, ressalvado o direito de opção”.
8. Esse regramento vigorou até o dia 18 de janeiro de 1995, quando foi editado a Medida Provisória 831 que, depois de
diversas reedições, foi convertida na Lei 9.527/1997.
9. A Lei 9.624/1998 também tratou de disciplinar a data limite para a concessão da vantagem do art. 193 da Lei
8.112/1990:
“Art. 7º É assegurado o direito à vantagem de que trata a art. 193 da Lei nº 8.112, de 1990, aos servidores que, até 19
de janeiro de 1995, tenham completado todos os requisitos para obtenção de aposentadoria dentro das normas até então
vigentes.
Parágrafo único. A aplicação do disposto no caput exclui a incorporação a que se referia o art. 62 e as vantagens
previstas no art. 192 da Lei nº 8.112, de 1990”.
10. Já a possibilidade de carrear para a aposentadoria a vantagem de “opção” adveio com a edição da Lei 8.911/1994,
que assim estabelecia:
“Art. 2º É facultado ao servidor investido em cargo em comissão ou função de direção, chefia e assessoramento, previstos
nesta Lei, optar pela remuneração correspondente ao vencimento de seu cargo efetivo, acrescido de cinqüenta e cinco por cento
do vencimento fixado para o cargo em comissão, ou das funções de direção, chefia e assessoramento e da gratificação de
atividade pelo desempenho de função, e mais a representação mensal.
Parágrafo único. O servidor investido em função gratificada (FG) ou de representação (GR), ou assemelhadas,
constantes do Anexo desta Lei, perceberá o valor do vencimento do cargo efetivo, acrescido da remuneração da função para a
qual foi designado.
...........
Art. 11. A vantagem de que trata esta Lei integra os proventos de aposentadoria e pensões.
11. Assim, ao analisar o tema, no âmbito do Acórdão 2.076/2005 – Plenário (Ministro Revisor Valmir Campelo), este
Tribunal fixou entendimento de que seria assegurado na aposentadoria a vantagem decorrente da opção, prevista no art. 2º da
Lei nº 8.911/94, aos servidores que, até a data de 18 de janeiro de 1995, tenham satisfeito os pressupostos temporais
estabelecidos no art. 193 da Lei 8.112/90, ainda que sem os requisitos para aposentação em qualquer modalidade.
12. Tal Acórdão foi proferido em sede de Embargos de Declaração opostos ao Acórdão 589/2009 – Plenário (MinistroRelator Augusto Sherman) que, por sua vez, foi oriundo de Recurso de Reexame contra a Decisão 844/2001 – Plenário (MinistroRelator Walton Alencar Rodrigues).
13. Ao proferir tal entendimento no Acórdão 2.076/2005, este Tribunal baseou-se no conteúdo das Leis 8.112/1990,
8.911/1994 e 9.624/1998.
14. Todavia, após a publicação da Emenda Constitucional 20/1998, que inseriu o parágrafo segundo no art. 40 da
Constituição Federal, tal entendimento deixou de produzir efeitos:
“Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de
15/12/98)
....................
§ 2º Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do
respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da
pensão”. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
15. Isso porque, a partir desse comando constitucional, foi estabelecido um limitador a ser observado por ocasião da
concessão de aposentadorias e pensões por morte, qual seja, a remuneração do servidor no cargo efetivo. Assim, nenhum
servidor poderá, por ocasião de sua aposentadoria, ter proventos superiores que a remuneração do seu cargo efetivo na
atividade.
16. Portanto, o alcance do entendimento exposto no Acórdão 2.076/2005 – TCU – Plenário se limita até o dia
16/12/1998, haja vista que, a incorporação da vantagem de opção aos proventos de aposentadoria ou pensões acarreta
descumprimento do art. 40, § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
17. Sobre o tema (art. 40, § 2º, da Constituição Federal), segue abaixo decisão do Supremo Tribunal Federal no âmbito
do Agravo Regimental 721.354/MG, cuja relatora foi a Ministra Ellen Gracie:
“Revisão de pensão por morte. Cumulação: previdenciária e acidentária. (...) O quantum da pensão por morte, nos
termos do art. 40, § 2º, § 7º e § 8º, não pode extrapolar a totalidade dos vencimentos da remuneração do servidor à época do
seu falecimento”.
[AI 721.354 AgR, rel. min. Ellen Gracie, j. 14-12-2010, 2ª T, DJE de 9-2-2011.]
18. Percebe-se que o comando do art. 40, § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional
20/1998, foi editado exatamente para dar efetividade ao sistema contributivo e solidário da Previdência Social, haja vista que
o servidor jamais poderia efetivar contribuição social de valor que não seria incorporado aos proventos de inatividade.
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19. A incorporação aos proventos de aposentadoria ou pensão de qualquer vantagem (no caso concreto a vantagem de
opção), sem a respectiva contribuição previdenciária na ativa, contraria os princípios da solidariedade, da contributividade e
do equilíbrio financeiro e atuarial, todos insculpidos no caput do art. 40 da Constituição Federal.
20. Em virtude da instituição do princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, uma nova fase da Previdência Social foi
inaugurada, trazendo a necessidade de uma legislação que considere a necessidade de sustentabilidade financeira do sistema e
que permita a concessão de benefícios com uma estreita relação com os valores contribuídos.
21. O princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, assim, se constitui como um princípio que busca o equilíbrio das
contas da previdência social, sob o aspecto financeiro e atuarial, global e individual. É um princípio que busca garantir a
manutenção do sistema previdenciário, fazendo com que os benefícios devidos por lei sejam satisfeitos no presente e no futuro.
Utilizando, para isso, técnicas financeiras e atuariais que considerem fatores como a variação demográfica da população,
volume de contribuições e de benefícios em manutenção, períodos de contribuição de manutenção de benefícios, além de
diversos outros fatores que devam ser considerados para que haja esse equilíbrio.
22. O princípio foi inserido no texto da Lei Maior como mandamento a ser perseguido pelo legislador ordinário ou
interprete da norma e acompanhado de perto pelo organizador da Previdência Social. Não se trata de abstração especulativa
ou construção doutrinária; é comando dispositivo invocável quando das medidas que atentem contra sua determinação. Se
ignorado pelo administrador ou legislador ordinário, vale dizer, pelo aplicador da regra previdenciária, a providência tomada
reveste-se da classificação jurídica de inconstitucionalidade, sobrevindo os consectários inerentes.
23. A respeito do tema, segue abaixo entendimentos do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o tema:
“O princípio da solidariedade se presta a universalizar o âmbito de potenciais contribuintes, mitigando a referibilidade
que é própria das contribuições. Não se presta o referido postulado a legitimar distorções na base de cálculo das contribuições,
as quais, no intuito desmedido de arrecadar, acarretam o desvirtuamento da natureza retributiva que deve marcar os regimes
de previdência”.
[ARE 669.573 AgR, rel. min. Roberto Barroso, j. 4-8-2015, 1ª T, DJE de 26-8-2015.]
“O sistema público de previdência social é fundamentado no princípio da solidariedade (art. 3º, I, da CB/1988),
contribuindo os ativos para financiar os benefícios pagos aos inativos. Se todos, inclusive inativos e pensionistas, estão sujeitos
ao pagamento das contribuições, bem como aos aumentos de suas alíquotas, seria flagrante a afronta ao princípio da isonomia
se o legislador distinguisse, entre os beneficiários, alguns mais e outros menos privilegiados, eis que todos contribuem, conforme
as mesmas regras, para financiar o sistema. Se as alterações na legislação sobre custeio atingem a todos, indiscriminadamente,
já que as contribuições previdenciárias têm natureza tributária, não há que se estabelecer discriminação entre os beneficiários,
sob pena de violação do princípio constitucional da isonomia”.
[RE 450.855 AgR, rel. min. Eros Grau, j. 23-8-2005, 1ª T, DJ de 9-12-2005.]
“Impossibilidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias. A jurisprudência
do STF firmou-se no sentido de que somente as parcelas que podem ser incorporadas à remuneração do servidor para fins de
aposentadoria podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária”.
[AI 710.361 AgR, rel. min. Cármen Lúcia, j. 7-4-2009, 1ª T, DJE de 8-5-2009.]
= AI 712.880 AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 26-5-2009, 1ª T, DJE de 11-9-2009
Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 163 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso
extraordinário para determinar a restituição das parcelas não prescritas, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros
Teori Zavascki, Dias Toffoli (Presidente), Marco Aurélio e Gilmar Mendes. Em seguida, por maioria, fixou-se a seguinte tese:
“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público,
tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’”, vencido o Ministro
Marco Aurélio. Não votou o Ministro Alexandre de Moraes, sucessor do Ministro Teori Zavascki. Ausente, justificadamente, o
Ministro Celso de Mello. Plenário, 11.10.2018.
RE 593.068/SC (Min. Relator Roberto Barroso)
24. Percebe-se que é entendimento pacífico do STF de que somente as parcelas que podem ser incorporadas à
remuneração do servidor para fins de aposentadoria podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária.
25. Com base nessa jurisprudência do STF, esta Unidade Técnica entende que a recíproca também é verdadeira, ou
seja, somente as parcelas que sofrem a incidência da contribuição previdenciária na atividade podem ser incorporadas à
remuneração do servidor para fins de aposentadoria e pensões.
26. Esta Corte de Contas já se pronunciou sobre essa matéria. O item 9.2.1. do Acórdão 1.286/2008-TCU-Plenário,
relator: Ministro Marcos Bemquerer, esclarece que:
“9.2.1. no regime contributivo previdenciário constitucional é vedado ao servidor público carrear para os proventos da
aposentadoria ou para a pensão por ele instituída parcela da remuneração sobre a qual não incidiu desconto previdenciário”;
27. Além disso, entende-se que está claro no voto do Ministro Benjamin Zymler, proferido no Acórdão 2.000/2017-TCUPlenário, de que é necessária a contribuição previdenciária, na ativa, de qualquer parcela que seja incorporável aos proventos
de aposentadorias e pensões.
28. Assim, entende-se que não se alinha ao atual comando constitucional a incorporação aos proventos de
aposentadorias e pensões de determinada parcela que não haja incidência de contribuição previdenciária na ativa, como é o
caso da vantagem de “opção” aqui tratada que sequer é paga aos servidores em atividade.
29. Corroborando com o comando constitucional, no âmbito do Acórdão 1.599/2019 – TCU – Plenário (Ministro-Relator
Benjamin Zymler), este Tribunal fixou entendimento de que era “vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da
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Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão (“opção”), aos servidores que
implementaram os requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou
o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria”.
30. Diante disso, por se tratar de vantagem que proporciona um acréscimo aos proventos de aposentadoria em relação
à última remuneração contributiva da atividade, é indevida a incorporação da vantagem que trata o art. 193 da Lei 8.112/1990,
inclusive o pagamento parcial da função comissionada (“opção”) aos servidores que implementaram os requisitos de
aposentadoria após 16/12/1998, em face do disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela
Emenda Constitucional 20/1998.
Incorporação de quintos/décimos de função.
31. Sobre a vantagem de quintos, a jurisprudência deste Tribunal consubstanciada na Decisão 925/1999-Plenário
(Ministro-Relator Walton Alencar) e Acórdãos 731/2003-Plenário e 732/2003-Plenário (ambos de Relatoria do Ministro
Guilherme Palmeira), que se alinha à decisão do Supremo Tribunal Federal - STF no âmbito do Recurso Extraordinário
638.115/CE (Relator Ministro Gilmar Mendes), admite a incorporação ou atualização da vantagem de quintos, transformada
em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI pelo art. 62-A da Lei 8.112/1990, somente até o dia 8/4/1998, conforme
previsto no art. 3º da Lei 9.624/1998.
32. Ademais, nos termos do Acórdão 5.455/2018 - 2ª Câmara (Ministro-Relator José Mucio Monteiro), eventual tempo
residual existente em 10/11/1997, não empregado para a concessão de quintos, pode ser utilizado para incorporação de apenas
um décimo, nos termos do art. 5º da Lei 9.624/1998, com termo final, a qualquer tempo, na data em que o servidor completar o
interstício de doze meses, de acordo com a sistemática definida na redação original do art. 3º da Lei 8.911/1994, com posterior
transformação em VPNI.
33. Passa-se, a partir desse momento, à análise do ato em destaque:
33.1 A concessão da vantagem de “quintos” ou “décimos” está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal.
33.2 Sobre a vantagem de “opção”, entende-se que sua concessão foi indevida, visto que proporcionou um acréscimo
aos proventos de aposentadoria em relação a última remuneração contributiva da atividade, resultando em descumprimento do
disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
34. Nada obstante, deve-se dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, nos termos do
Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal.
35. Por fim, vale destacar que o aludido ato deu entrada neste Tribunal há menos de cinco anos, não sendo aplicável,
portanto, o procedimento de contraditório e ampla defesa determinado pelo Acórdão 587/2011-TCU-Plenário.
CONCLUSÃO
36. A abrangência e a profundidade das verificações levadas a efeito fundamentam convicção de que o ato de
aposentadoria deve ser apreciado pela ilegalidade, em razão de conter o pagamento da vantagem de opção que trata o art. 2º
da Lei 8.911/1994 (c/c art. 18 da Lei 11.416/2006), o que proporcionou um acréscimo aos proventos de aposentadoria em
relação a última remuneração contributiva da atividade, resultando em descumprimento do disposto no art. 40, caput e § 2º, da
Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
37. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei
8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, propõe-se:
a) considerar ilegal e negar o registro do ato constante do presente processo.
b) dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106
da Súmula de Jurisprudência do TCU;
c) determinar à Unidade Jurisdicionada que:
c.1) abstenha de realizar pagamentos para o ato ora apreciado pela ilegalidade, no prazo 15 (quinze) dias, contados a
partir da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos
do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU;
c.2) emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias, após corrigida a
falha que ensejou na ilegalidade do ato;
c.3) comunique o interessado do teor desta decisão, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição
de eventuais recursos não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os
recursos não sejam providos;
c.4) no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que o
interessado está ciente do julgamento deste Tribunal.

VOTO
Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de Paulo Roberto Ramos da Silva, no cargo de Técnico Judiciário do
Superior Tribunal de Justiça, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo
com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal.
Acolho na íntegra os pareces da Unidade Técnica e do Ministério Público, os quais adoto como razões de decidir.
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O ato em exame contém o pagamento da vantagem denominada “opção”, o que proporciona acréscimo aos proventos de
aposentadoria em relação à última remuneração contributiva do servidor em atividade, resultando no descumprimento do
disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
Além da fundamentação já exposta no relatório, cumpre citar que, por meio do Acórdão 1.599/2019 – TCU – Plenário,
este Tribunal fixou o seguinte entendimento:
9.4. firmar entendimento de que é vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive
o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão (“opção”), aos servidores que implementaram os requisitos de
aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou o valor dos proventos à
remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria.
Ante o exposto, julgo ilegal o ato, negando-lhe registro.
Voto, pois, no sentido de que o Tribunal acolha a minuta de acórdão que submeto à deliberação deste Colegiado.

ACÓRDÃO Nº 521/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 030.243/2019-0.
2. Grupo I – Classe de Assunto: Aposentadoria
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Paulo Roberto Ramos da Silva (214.548.251-20).
4. Órgão/Entidade: Superior Tribunal de Justiça.
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidor do Superior Tribunal de Justiça,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões
expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1º, V, e 39, II, em:
9.1. considerar ilegal a presente concessão e negar registro ao respectivo ato;
9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo interessado, nos termos do Enunciado 106
da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal;
9.3. determinar ao Superior Tribunal de Justiça que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade
solidária da autoridade administrativa omissa:
9.3.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado no prazo de quinze dias e faça juntar aos autos o
comprovante dessa notificação nos quinze dias subsequentes;
9.3.2. suspenda os pagamentos realizados com base no ato ora impugnado;
9.3.3. emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias, após corrigida a falha
que ensejou a ilegalidade do ato.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0521-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues (Relator), Bruno Dantas e Vital
do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.

GRUPO I – CLASSE IV – Primeira Câmara
TC 030.465/2019-2
Natureza(s): Aposentadoria
Órgão/Entidade: Tribunal Superior do Trabalho
Interessado: Diolina Carneiro Brauna (051.409.942-91)
Representação legal: não há
SUMÁRIO: APOSENTADORIA. VANTAGEM DENOMINADA OPÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998.
VEDAÇÃO. ILEGALIDADE. DETERMINAÇÕES. CIÊNCIA.
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RELATÓRIO

Adoto, como relatório, a instrução da Sefip, que contou com a anuência do Ministério Público, vazada nos termos a seguir
transcritos:
Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de DIOLINA CARNEIRO BRAUNA (CPF: 051.409.942-91) no cargo de
Técnico Judiciário do Tribunal Superior do Trabalho, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da
União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal.
2. O ato foi cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema SISAC, na forma da Instrução Normativa
TCU 55/2007.
EXAME TÉCNICO
3. A aposentadoria se deu na modalidade voluntária, com proventos integrais, calculados com base na última
remuneração do cargo em que se deu a aposentadoria, com fundamento no art. 3º da Emenda Constitucional 47/2005.
4. De acordo com as informações do ato concessório, verifica-se que a interessada implementou os requisitos para se
aposentar, visto que possuía idade, tempo de contribuição, de serviço público, de carreira e de cargo requeridos pelo
fundamento concessório.
5. Detectou-se a concessão da vantagem de opção que trata o art. 2º da Lei 8.911/1994 (c/c art. 18 da Lei 11.416/2006),
e a vantagem de quintos/décimos, transformada em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, pelo artigo 62-A da
Lei 8.112/1990 que passaremos a discorrer abaixo.
Incorporação de opção de função.
6. A possibilidade de carrear para a aposentadoria as vantagens da comissão ou função gratificada adveio com a Lei
1.711/1952, que assim estabelecia em seu art. 180:
“Art. 180. O funcionário que contar mais de 35 anos de serviço público será aposentado:
a) com as vantagens da comissão ou função gratificada em cujo exercício se achar, desde que o exercício abranja, sem
interrupção, os cinco anos anteriores;
b) com idênticas vantagens, desde que o exercício do cargo em comissão ou da função gratificada tenha compreendido
um período de dez anos, consecutivos ou não, mesmo que, ao aposentar-se, o funcionário já esteja fora daquele exercício”.
7. Tal previsão também estava no art. 193 da Lei 8.112/1990:
“Art. 193. O servidor que tiver exercido função de direção, chefia, assessoramento, assistência ou cargo em comissão,
por período de 5 (cinco) anos consecutivos, ou 10 (dez) anos interpolados, poderá aposentar-se com a gratificação da função
ou remuneração do cargo em comissão, de maior valor, desde que exercido por um período mínimo de 2 (dois) anos.
§ 1° Quando o exercício da função ou cargo em comissão de maior valor não corresponder ao período de 2 (dois) anos,
será incorporada a gratificação ou remuneração da função ou cargo em comissão imediatamente inferior dentre os exercidos.
§ 2° A aplicação do disposto neste artigo exclui as vantagens previstas no art. 192, bem como a incorporação de que
trata o art. 62, ressalvado o direito de opção”.
8. Esse regramento vigorou até o dia 18 de janeiro de 1995, quando foi editado a Medida Provisória 831 que, depois de
diversas reedições, foi convertida na Lei 9.527/1997.
9. A Lei 9.624/1998 também tratou de disciplinar a data limite para a concessão da vantagem do art. 193 da Lei
8.112/1990:
“Art. 7º É assegurado o direito à vantagem de que trata a art. 193 da Lei nº 8.112, de 1990, aos servidores que, até 19
de janeiro de 1995, tenham completado todos os requisitos para obtenção de aposentadoria dentro das normas até então
vigentes.
Parágrafo único. A aplicação do disposto no caput exclui a incorporação a que se referia o art. 62 e as vantagens
previstas no art. 192 da Lei nº 8.112, de 1990”.
10. Já a possibilidade de carrear para a aposentadoria a vantagem de “opção” adveio com a edição da Lei 8.911/1994,
que assim estabelecia:
“Art. 2º É facultado ao servidor investido em cargo em comissão ou função de direção, chefia e assessoramento, previstos
nesta Lei, optar pela remuneração correspondente ao vencimento de seu cargo efetivo, acrescido de cinqüenta e cinco por cento
do vencimento fixado para o cargo em comissão, ou das funções de direção, chefia e assessoramento e da gratificação de
atividade pelo desempenho de função, e mais a representação mensal.
Parágrafo único. O servidor investido em função gratificada (FG) ou de representação (GR), ou assemelhadas,
constantes do Anexo desta Lei, perceberá o valor do vencimento do cargo efetivo, acrescido da remuneração da função para a
qual foi designado.
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...........
Art. 11. A vantagem de que trata esta Lei integra os proventos de aposentadoria e pensões.
11. Assim, ao analisar o tema, no âmbito do Acórdão 2.076/2005 – Plenário (Ministro Revisor Valmir Campelo), este
Tribunal fixou entendimento de que seria assegurado na aposentadoria a vantagem decorrente da opção, prevista no art. 2º da
Lei nº 8.911/94, aos servidores que, até a data de 18 de janeiro de 1995, tenham satisfeito os pressupostos temporais
estabelecidos no art. 193 da Lei 8.112/90, ainda que sem os requisitos para aposentação em qualquer modalidade.
12. Tal Acórdão foi proferido em sede de Embargos de Declaração opostos ao Acórdão 589/2009 – Plenário (MinistroRelator Augusto Sherman) que, por sua vez, foi oriundo de Recurso de Reexame contra a Decisão 844/2001 – Plenário (MinistroRelator Walton Alencar Rodrigues).
13. Ao proferir tal entendimento no Acórdão 2.076/2005, este Tribunal baseou-se no conteúdo das Leis 8.112/1990,
8.911/1994 e 9.624/1998.
14. Todavia, após a publicação da Emenda Constitucional 20/1998, que inseriu o parágrafo segundo no art. 40 da
Constituição Federal, tal entendimento deixou de produzir efeitos:
“Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de
15/12/98)
....................
§ 2º Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do
respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da
pensão”. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
15. Isso porque, a partir desse comando constitucional, foi estabelecido um limitador a ser observado por ocasião da
concessão de aposentadorias e pensões por morte, qual seja, a remuneração do servidor no cargo efetivo. Assim, nenhum
servidor poderá, por ocasião de sua aposentadoria, ter proventos superiores que a remuneração do seu cargo efetivo na
atividade.
16. Portanto, o alcance do entendimento exposto no Acórdão 2.076/2005 – TCU – Plenário se limita até o dia
16/12/1998, haja vista que, a incorporação da vantagem de opção aos proventos de aposentadoria ou pensões acarreta
descumprimento do art. 40, § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
17. Sobre o tema (art. 40, § 2º, da Constituição Federal), segue abaixo decisão do Supremo Tribunal Federal no âmbito
do Agravo Regimental 721.354/MG, cuja relatora foi a Ministra Ellen Gracie:
“Revisão de pensão por morte. Cumulação: previdenciária e acidentária. (...) O quantum da pensão por morte, nos
termos do art. 40, § 2º, § 7º e § 8º, não pode extrapolar a totalidade dos vencimentos da remuneração do servidor à época do
seu falecimento”.
[AI 721.354 AgR, rel. min. Ellen Gracie, j. 14-12-2010, 2ª T, DJE de 9-2-2011.]
18. Percebe-se que o comando do art. 40, § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional
20/1998, foi editado exatamente para dar efetividade ao sistema contributivo e solidário da Previdência Social, haja vista que
o servidor jamais poderia efetivar contribuição social de valor que não seria incorporado aos proventos de inatividade.
19. A incorporação aos proventos de aposentadoria ou pensão de qualquer vantagem (no caso concreto a vantagem de
opção), sem a respectiva contribuição previdenciária na ativa, contraria os princípios da solidariedade, da contributividade e
do equilíbrio financeiro e atuarial, todos insculpidos no caput do art. 40 da Constituição Federal.
20. Em virtude da instituição do princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, uma nova fase da Previdência Social foi
inaugurada, trazendo a necessidade de uma legislação que considere a necessidade de sustentabilidade financeira do sistema e
que permita a concessão de benefícios com uma estreita relação com os valores contribuídos.
21. O princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, assim, se constitui como um princípio que busca o equilíbrio das
contas da previdência social, sob o aspecto financeiro e atuarial, global e individual. É um princípio que busca garantir a
manutenção do sistema previdenciário, fazendo com que os benefícios devidos por lei sejam satisfeitos no presente e no futuro.
Utilizando, para isso, técnicas financeiras e atuariais que considerem fatores como a variação demográfica da população,
volume de contribuições e de benefícios em manutenção, períodos de contribuição de manutenção de benefícios, além de
diversos outros fatores que devam ser considerados para que haja esse equilíbrio.
22. O princípio foi inserido no texto da Lei Maior como mandamento a ser perseguido pelo legislador ordinário ou
interprete da norma e acompanhado de perto pelo organizador da Previdência Social. Não se trata de abstração especulativa
ou construção doutrinária; é comando dispositivo invocável quando das medidas que atentem contra sua determinação. Se
ignorado pelo administrador ou legislador ordinário, vale dizer, pelo aplicador da regra previdenciária, a providência tomada
reveste-se da classificação jurídica de inconstitucionalidade, sobrevindo os consectários inerentes.
23. A respeito do tema, segue abaixo entendimentos do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o tema:
“O princípio da solidariedade se presta a universalizar o âmbito de potenciais contribuintes, mitigando a referibilidade
que é própria das contribuições. Não se presta o referido postulado a legitimar distorções na base de cálculo das contribuições,
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as quais, no intuito desmedido de arrecadar, acarretam o desvirtuamento da natureza retributiva que deve marcar os regimes
de previdência”.
[ARE 669.573 AgR, rel. min. Roberto Barroso, j. 4-8-2015, 1ª T, DJE de 26-8-2015.]
“O sistema público de previdência social é fundamentado no princípio da solidariedade (art. 3º, I, da CB/1988),
contribuindo os ativos para financiar os benefícios pagos aos inativos. Se todos, inclusive inativos e pensionistas, estão sujeitos
ao pagamento das contribuições, bem como aos aumentos de suas alíquotas, seria flagrante a afronta ao princípio da isonomia
se o legislador distinguisse, entre os beneficiários, alguns mais e outros menos privilegiados, eis que todos contribuem, conforme
as mesmas regras, para financiar o sistema. Se as alterações na legislação sobre custeio atingem a todos, indiscriminadamente,
já que as contribuições previdenciárias têm natureza tributária, não há que se estabelecer discriminação entre os beneficiários,
sob pena de violação do princípio constitucional da isonomia”.
[RE 450.855 AgR, rel. min. Eros Grau, j. 23-8-2005, 1ª T, DJ de 9-12-2005.]
“Impossibilidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias. A jurisprudência
do STF firmou-se no sentido de que somente as parcelas que podem ser incorporadas à remuneração do servidor para fins de
aposentadoria podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária”.
[AI 710.361 AgR, rel. min. Cármen Lúcia, j. 7-4-2009, 1ª T, DJE de 8-5-2009.]
= AI 712.880 AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 26-5-2009, 1ª T, DJE de 11-9-2009
Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 163 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso
extraordinário para determinar a restituição das parcelas não prescritas, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros
Teori Zavascki, Dias Toffoli (Presidente), Marco Aurélio e Gilmar Mendes. Em seguida, por maioria, fixou-se a seguinte tese:
“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público,
tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’”, vencido o Ministro
Marco Aurélio. Não votou o Ministro Alexandre de Moraes, sucessor do Ministro Teori Zavascki. Ausente, justificadamente, o
Ministro Celso de Mello. Plenário, 11.10.2018.
RE 593.068/SC (Min. Relator Roberto Barroso)
24. Percebe-se que é entendimento pacífico do STF de que somente as parcelas que podem ser incorporadas à
remuneração do servidor para fins de aposentadoria podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária.
25. Com base nessa jurisprudência do STF, esta Unidade Técnica entende que a recíproca também é verdadeira, ou
seja, somente as parcelas que sofrem a incidência da contribuição previdenciária na atividade podem ser incorporadas à
remuneração do servidor para fins de aposentadoria e pensões.
26. Esta Corte de Contas já se pronunciou sobre essa matéria. O item 9.2.1. do Acórdão 1.286/2008-TCU-Plenário,
relator: Ministro Marcos Bemquerer, esclarece que:
“9.2.1. no regime contributivo previdenciário constitucional é vedado ao servidor público carrear para os proventos da
aposentadoria ou para a pensão por ele instituída parcela da remuneração sobre a qual não incidiu desconto previdenciário”;
27. Além disso, entende-se que está claro no voto do Ministro Benjamin Zymler, proferido no Acórdão 2.000/2017-TCUPlenário, de que é necessária a contribuição previdenciária, na ativa, de qualquer parcela que seja incorporável aos proventos
de aposentadorias e pensões.
28. Assim, entende-se que não se alinha ao atual comando constitucional a incorporação aos proventos de
aposentadorias e pensões de determinada parcela que não haja incidência de contribuição previdenciária na ativa, como é o
caso da vantagem de “opção” aqui tratada que sequer é paga aos servidores em atividade.
29. Corroborando com o comando constitucional, no âmbito do Acórdão 1.599/2019 – TCU – Plenário (Ministro-Relator
Benjamin Zymler), este Tribunal fixou entendimento de que era “vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da
Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão (“opção”), aos servidores que
implementaram os requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou
o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria”.
30. Diante disso, por se tratar de vantagem que proporciona um acréscimo aos proventos de aposentadoria em relação
à última remuneração contributiva da atividade, é indevida a incorporação da vantagem que trata o art. 193 da Lei 8.112/1990,
inclusive o pagamento parcial da função comissionada (“opção”) aos servidores que implementaram os requisitos de
aposentadoria após 16/12/1998, em face do disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela
Emenda Constitucional 20/1998.
Incorporação de quintos/décimos de função.
31. Sobre a vantagem de quintos, a jurisprudência deste Tribunal consubstanciada na Decisão 925/1999-Plenário
(Ministro-Relator Walton Alencar) e Acórdãos 731/2003-Plenário e 732/2003-Plenário (ambos de Relatoria do Ministro
Guilherme Palmeira), que se alinha à decisão do Supremo Tribunal Federal - STF no âmbito do Recurso Extraordinário
638.115/CE (Relator Ministro Gilmar Mendes), admite a incorporação ou atualização da vantagem de quintos, transformada
em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI pelo art. 62-A da Lei 8.112/1990, somente até o dia 8/4/1998, conforme
previsto no art. 3º da Lei 9.624/1998.
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32. Ademais, nos termos do Acórdão 5.455/2018 - 2ª Câmara (Ministro-Relator José Mucio Monteiro), eventual tempo
residual existente em 10/11/1997, não empregado para a concessão de quintos, pode ser utilizado para incorporação de apenas
um décimo, nos termos do art. 5º da Lei 9.624/1998, com termo final, a qualquer tempo, na data em que o servidor completar o
interstício de doze meses, de acordo com a sistemática definida na redação original do art. 3º da Lei 8.911/1994, com posterior
transformação em VPNI.
33. Passa-se, a partir desse momento, à análise do ato em destaque:
33.1 A concessão da vantagem de “quintos” ou “décimos” está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal.
33.2 Sobre a vantagem de “opção”, entende-se que sua concessão foi indevida, visto que proporcionou um acréscimo
aos proventos de aposentadoria em relação a última remuneração contributiva da atividade, resultando em descumprimento do
disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
33.3 Especificamente sobre o acréscimo de 13,23% (VPI – Decisão judicial) sobre as parcelas remuneratórias, entendese desnecessário maiores comentários, haja vista que ele não está refletindo nos proventos atuais (peça 2), em face de decisão
do Supremo Tribunal Federal na Reclamação 14872, que determinou a cessação do pagamento desse acréscimo.
34. Nada obstante, deve-se dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, nos termos do
Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal.
35. Por fim, vale destacar que o aludido ato deu entrada neste Tribunal há menos de cinco anos, não sendo aplicável,
portanto, o procedimento de contraditório e ampla defesa determinado pelo Acórdão 587/2011-TCU-Plenário.
CONCLUSÃO
36. A abrangência e a profundidade das verificações levadas a efeito fundamentam convicção de que o ato de
aposentadoria deve ser apreciado pela ilegalidade, em razão de conter o pagamento da vantagem de opção que trata o art. 2º
da Lei 8.911/1994 (c/c art. 18 da Lei 11.416/2006), o que proporcionou um acréscimo aos proventos de aposentadoria em
relação a última remuneração contributiva da atividade, resultando em descumprimento do disposto no art. 40, caput e § 2º, da
Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
37. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1 o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei
8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, propõe-se:
a) considerar ilegal e negar o registro do ato constante do presente processo.
b) dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106
da Súmula de Jurisprudência do TCU;
c) determinar à Unidade Jurisdicionada que:
c.1) abstenha de realizar pagamentos para o ato ora apreciado pela ilegalidade, no prazo 15 (quinze) dias, contados a
partir da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos
do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU;
c.2) emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias, após corrigida a
falha que ensejou na ilegalidade do ato;
c.3) comunique a interessada do teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição
de eventuais recursos não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os
recursos não sejam providos;
c.4) no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a
interessada está ciente do julgamento deste Tribunal.

VOTO
Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de Diolina Carneiro Brauna, no cargo de Técnico Judiciário do Tribunal
Superior do Trabalho, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o
art. 71, inciso III, da Constituição Federal.
Acolho na íntegra os pareces da Unidade Técnica e do Ministério Público, os quais adoto como razões de decidir.
O ato em exame contém o pagamento da vantagem denominada “opção”, o que proporciona acréscimo aos proventos de
aposentadoria em relação à última remuneração contributiva da servidora em atividade, resultando no descumprimento do
disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
Além da fundamentação já exposta no relatório, cumpre citar que, por meio do Acórdão 1.599/2019 – TCU – Plenário,
este Tribunal fixou o seguinte entendimento:
9.4. firmar entendimento de que é vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive
o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão (“opção”), aos servidores que implementaram os requisitos de
aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou o valor dos proventos à
remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria.
Ante o exposto, julgo ilegal o ato, negando-lhe registro.
Voto, pois, no sentido de que o Tribunal acolha a minuta de acórdão que submeto à deliberação deste Colegiado.
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ACÓRDÃO Nº 522/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 030.465/2019-2.
2. Grupo I – Classe de Assunto: Aposentadoria
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Diolina Carneiro Brauna (051.409.942-91).
4. Órgão/Entidade: Tribunal Superior do Trabalho.
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 Pessoal (SEFIP).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidora do Tribunal Superior do Trabalho,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões
expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1º, V, e 39, II, em:
9.1. considerar ilegal a presente concessão e negar registro ao respectivo ato;
9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada, nos termos do Enunciado 106
da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal;
9.3. determinar ao órgão de origem que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da
autoridade administrativa omissa:
9.3.1. 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;
9.3.2. suspenda os pagamentos realizados com base no ato ora impugnado;
9.3.3. emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias, após corrigida a falha
que ensejou a ilegalidade do ato.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0522-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues (Relator), Bruno Dantas e Vital
do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.

GRUPO I – CLASSE IV – Primeira Câmara
TC 030.684/2019-6
Natureza: Aposentadoria
Órgão/Entidade: Justiça Federal de 1º e 2º Graus da 1ª Região/df
Interessado: Antonio Jose de Avelar Barbosa (039.853.002-59)
Representação legal: não há
SUMÁRIO: APOSENTADORIA. VANTAGEM DENOMINADA OPÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998.
VEDAÇÃO. ILEGALIDADE. DETERMINAÇÕES. CIÊNCIA.
RELATÓRIO

Adoto, como relatório, a instrução da Sefip, que contou com a anuência do Ministério Público, vazada nos seguintes
termos:
Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de ANTONIO JOSE DE AVELAR BARBOSA (CPF: 039.853.002-59) no
cargo de Técnico Judiciário da JUSTIÇA FEDERAL DE 1º E 2º GRAUS DA 1ª REGIÃO/DF, submetido, para fins de registro,
à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal.
2. O ato foi cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema SISAC, na forma da Instrução Normativa
TCU 55/2007.
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EXAME TÉCNICO
3. A aposentadoria se deu na modalidade voluntária, com proventos integrais, calculados com base na última
remuneração do cargo em que se deu a aposentadoria, com fundamento no art. 3º da Emenda Constitucional 47/2005.
4. De acordo com as informações do ato concessório, verifica-se que o interessado implementou os requisitos para se
aposentar, visto que possuía idade, tempo de contribuição, de serviço público, de carreira e de cargo requeridos pelo
fundamento concessório.
5. Detectou-se a concessão da vantagem de opção que trata o art. 2º da Lei 8.911/1994 (c/c art. 18 da Lei 11.416/2006),
e a vantagem de quintos/décimos, transformada em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, pelo artigo 62-A da
Lei 8.112/1990 que passaremos a discorrer abaixo.
Incorporação de opção de função.
6. A possibilidade de carrear para a aposentadoria as vantagens da comissão ou função gratificada adveio com a Lei
1.711/1952, que assim estabelecia em seu art. 180:
“Art. 180. O funcionário que contar mais de 35 anos de serviço público será aposentado:
a) com as vantagens da comissão ou função gratificada em cujo exercício se achar, desde que o exercício abranja, sem
interrupção, os cinco anos anteriores;
b) com idênticas vantagens, desde que o exercício do cargo em comissão ou da função gratificada tenha compreendido
um período de dez anos, consecutivos ou não, mesmo que, ao aposentar-se, o funcionário já esteja fora daquele exercício”.
7. Tal previsão também estava no art. 193 da Lei 8.112/1990:
“Art. 193. O servidor que tiver exercido função de direção, chefia, assessoramento, assistência ou cargo em comissão,
por período de 5 (cinco) anos consecutivos, ou 10 (dez) anos interpolados, poderá aposentar-se com a gratificação da função
ou remuneração do cargo em comissão, de maior valor, desde que exercido por um período mínimo de 2 (dois) anos.
§ 1° Quando o exercício da função ou cargo em comissão de maior valor não corresponder ao período de 2 (dois) anos,
será incorporada a gratificação ou remuneração da função ou cargo em comissão imediatamente inferior dentre os exercidos.
§ 2° A aplicação do disposto neste artigo exclui as vantagens previstas no art. 192, bem como a incorporação de que
trata o art. 62, ressalvado o direito de opção”.
8. Esse regramento vigorou até o dia 18 de janeiro de 1995, quando foi editado a Medida Provisória 831 que, depois de
diversas reedições, foi convertida na Lei 9.527/1997.
9. A Lei 9.624/1998 também tratou de disciplinar a data limite para a concessão da vantagem do art. 193 da Lei
8.112/1990:
“Art. 7º É assegurado o direito à vantagem de que trata a art. 193 da Lei nº 8.112, de 1990, aos servidores que, até 19
de janeiro de 1995, tenham completado todos os requisitos para obtenção de aposentadoria dentro das normas até então
vigentes.
Parágrafo único. A aplicação do disposto no caput exclui a incorporação a que se referia o art. 62 e as vantagens
previstas no art. 192 da Lei nº 8.112, de 1990”.
10. Já a possibilidade de carrear para a aposentadoria a vantagem de “opção” adveio com a edição da Lei 8.911/1994,
que assim estabelecia:
“Art. 2º É facultado ao servidor investido em cargo em comissão ou função de direção, chefia e assessoramento, previstos
nesta Lei, optar pela remuneração correspondente ao vencimento de seu cargo efetivo, acrescido de cinqüenta e cinco por cento
do vencimento fixado para o cargo em comissão, ou das funções de direção, chefia e assessoramento e da gratificação de
atividade pelo desempenho de função, e mais a representação mensal.
Parágrafo único. O servidor investido em função gratificada (FG) ou de representação (GR), ou assemelhadas,
constantes do Anexo desta Lei, perceberá o valor do vencimento do cargo efetivo, acrescido da remuneração da função para a
qual foi designado.
...........
Art. 11. A vantagem de que trata esta Lei integra os proventos de aposentadoria e pensões.
11. Assim, ao analisar o tema, no âmbito do Acórdão 2.076/2005 – Plenário (Ministro Revisor Valmir Campelo), este
Tribunal fixou entendimento de que seria assegurado na aposentadoria a vantagem decorrente da opção, prevista no art. 2º da
Lei nº 8.911/94, aos servidores que, até a data de 18 de janeiro de 1995, tenham satisfeito os pressupostos temporais
estabelecidos no art. 193 da Lei 8.112/90, ainda que sem os requisitos para aposentação em qualquer modalidade.
12. Tal Acórdão foi proferido em sede de Embargos de Declaração opostos ao Acórdão 589/2009 – Plenário (MinistroRelator Augusto Sherman) que, por sua vez, foi oriundo de Recurso de Reexame contra a Decisão 844/2001 – Plenário (MinistroRelator Walton Alencar Rodrigues).
13. Ao proferir tal entendimento no Acórdão 2.076/2005, este Tribunal baseou-se no conteúdo das Leis 8.112/1990,
8.911/1994 e 9.624/1998.
14. Todavia, após a publicação da Emenda Constitucional 20/1998, que inseriu o parágrafo segundo no art. 40 da
Constituição Federal, tal entendimento deixou de produzir efeitos:
“Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de
15/12/98)
....................
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§ 2º Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do
respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da
pensão”. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
15. Isso porque, a partir desse comando constitucional, foi estabelecido um limitador a ser observado por ocasião da
concessão de aposentadorias e pensões por morte, qual seja, a remuneração do servidor no cargo efetivo. Assim, nenhum
servidor poderá, por ocasião de sua aposentadoria, ter proventos superiores que a remuneração do seu cargo efetivo na
atividade.
16. Portanto, o alcance do entendimento exposto no Acórdão 2.076/2005 – TCU – Plenário se limita até o dia
16/12/1998, haja vista que, a incorporação da vantagem de opção aos proventos de aposentadoria ou pensões acarreta
descumprimento do art. 40, § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
17. Sobre o tema (art. 40, § 2º, da Constituição Federal), segue abaixo decisão do Supremo Tribunal Federal no âmbito
do Agravo Regimental 721.354/MG, cuja relatora foi a Ministra Ellen Gracie:
“Revisão de pensão por morte. Cumulação: previdenciária e acidentária. (...) O quantum da pensão por morte, nos
termos do art. 40, § 2º, § 7º e § 8º, não pode extrapolar a totalidade dos vencimentos da remuneração do servidor à época do
seu falecimento”.
[AI 721.354 AgR, rel. min. Ellen Gracie, j. 14-12-2010, 2ª T, DJE de 9-2-2011.]
18. Percebe-se que o comando do art. 40, § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional
20/1998, foi editado exatamente para dar efetividade ao sistema contributivo e solidário da Previdência Social, haja vista que
o servidor jamais poderia efetivar contribuição social de valor que não seria incorporado aos proventos de inatividade.
19. A incorporação aos proventos de aposentadoria ou pensão de qualquer vantagem (no caso concreto a vantagem de
opção), sem a respectiva contribuição previdenciária na ativa, contraria os princípios da solidariedade, da contributividade e
do equilíbrio financeiro e atuarial, todos insculpidos no caput do art. 40 da Constituição Federal.
20. Em virtude da instituição do princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, uma nova fase da Previdência Social foi
inaugurada, trazendo a necessidade de uma legislação que considere a necessidade de sustentabilidade financeira do sistema e
que permita a concessão de benefícios com uma estreita relação com os valores contribuídos.
21. O princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, assim, se constitui como um princípio que busca o equilíbrio das
contas da previdência social, sob o aspecto financeiro e atuarial, global e individual. É um princípio que busca garantir a
manutenção do sistema previdenciário, fazendo com que os benefícios devidos por lei sejam satisfeitos no presente e no futuro.
Utilizando, para isso, técnicas financeiras e atuariais que considerem fatores como a variação demográfica da população,
volume de contribuições e de benefícios em manutenção, períodos de contribuição de manutenção de benefícios, além de
diversos outros fatores que devam ser considerados para que haja esse equilíbrio.
22. O princípio foi inserido no texto da Lei Maior como mandamento a ser perseguido pelo legislador ordinário ou
interprete da norma e acompanhado de perto pelo organizador da Previdência Social. Não se trata de abstração especulativa
ou construção doutrinária; é comando dispositivo invocável quando das medidas que atentem contra sua determinação. Se
ignorado pelo administrador ou legislador ordinário, vale dizer, pelo aplicador da regra previdenciária, a providência tomada
reveste-se da classificação jurídica de inconstitucionalidade, sobrevindo os consectários inerentes.
23. A respeito do tema, segue abaixo entendimentos do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o tema:
“O princípio da solidariedade se presta a universalizar o âmbito de potenciais contribuintes, mitigando a referibilidade
que é própria das contribuições. Não se presta o referido postulado a legitimar distorções na base de cálculo das contribuições,
as quais, no intuito desmedido de arrecadar, acarretam o desvirtuamento da natureza retributiva que deve marcar os regimes
de previdência”.
[ARE 669.573 AgR, rel. min. Roberto Barroso, j. 4-8-2015, 1ª T, DJE de 26-8-2015.]
“O sistema público de previdência social é fundamentado no princípio da solidariedade (art. 3º, I, da CB/1988),
contribuindo os ativos para financiar os benefícios pagos aos inativos. Se todos, inclusive inativos e pensionistas, estão sujeitos
ao pagamento das contribuições, bem como aos aumentos de suas alíquotas, seria flagrante a afronta ao princípio da isonomia
se o legislador distinguisse, entre os beneficiários, alguns mais e outros menos privilegiados, eis que todos contribuem, conforme
as mesmas regras, para financiar o sistema. Se as alterações na legislação sobre custeio atingem a todos, indiscriminadamente,
já que as contribuições previdenciárias têm natureza tributária, não há que se estabelecer discriminação entre os beneficiários,
sob pena de violação do princípio constitucional da isonomia”.
[RE 450.855 AgR, rel. min. Eros Grau, j. 23-8-2005, 1ª T, DJ de 9-12-2005.]
“Impossibilidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias. A jurisprudência
do STF firmou-se no sentido de que somente as parcelas que podem ser incorporadas à remuneração do servidor para fins de
aposentadoria podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária”.
[AI 710.361 AgR, rel. min. Cármen Lúcia, j. 7-4-2009, 1ª T, DJE de 8-5-2009.]
= AI 712.880 AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 26-5-2009, 1ª T, DJE de 11-9-2009
Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 163 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso
extraordinário para determinar a restituição das parcelas não prescritas, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros
Teori Zavascki, Dias Toffoli (Presidente), Marco Aurélio e Gilmar Mendes. Em seguida, por maioria, fixou-se a seguinte tese:
“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público,
tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’”, vencido o Ministro
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Marco Aurélio. Não votou o Ministro Alexandre de Moraes, sucessor do Ministro Teori Zavascki. Ausente, justificadamente, o
Ministro Celso de Mello. Plenário, 11.10.2018.
RE 593.068/SC (Min. Relator Roberto Barroso)
24. Percebe-se que é entendimento pacífico do STF de que somente as parcelas que podem ser incorporadas à
remuneração do servidor para fins de aposentadoria podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária.
25. Com base nessa jurisprudência do STF, esta Unidade Técnica entende que a recíproca também é verdadeira, ou
seja, somente as parcelas que sofrem a incidência da contribuição previdenciária na atividade podem ser incorporadas à
remuneração do servidor para fins de aposentadoria e pensões.
26. Esta Corte de Contas já se pronunciou sobre essa matéria. O item 9.2.1. do Acórdão 1.286/2008-TCU-Plenário,
relator: Ministro Marcos Bemquerer, esclarece que:
“9.2.1. no regime contributivo previdenciário constitucional é vedado ao servidor público carrear para os proventos da
aposentadoria ou para a pensão por ele instituída parcela da remuneração sobre a qual não incidiu desconto previdenciário”;
27. Além disso, entende-se que está claro no voto do Ministro Benjamin Zymler, proferido no Acórdão 2.000/2017-TCUPlenário, de que é necessária a contribuição previdenciária, na ativa, de qualquer parcela que seja incorporável aos proventos
de aposentadorias e pensões.
28. Assim, entende-se que não se alinha ao atual comando constitucional a incorporação aos proventos de
aposentadorias e pensões de determinada parcela que não haja incidência de contribuição previdenciária na ativa, como é o
caso da vantagem de “opção” aqui tratada que sequer é paga aos servidores em atividade.
29. Corroborando com o comando constitucional, no âmbito do Acórdão 1.599/2019 – TCU – Plenário (Ministro-Relator
Benjamin Zymler), este Tribunal fixou entendimento de que era “vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da
Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão (“opção”), aos servidores que
implementaram os requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou
o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria”.
30. Diante disso, por se tratar de vantagem que proporciona um acréscimo aos proventos de aposentadoria em relação
à última remuneração contributiva da atividade, é indevida a incorporação da vantagem que trata o art. 193 da Lei 8.112/1990,
inclusive o pagamento parcial da função comissionada (“opção”) aos servidores que implementaram os requisitos de
aposentadoria após 16/12/1998, em face do disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela
Emenda Constitucional 20/1998.
Incorporação de quintos/décimos de função.
31. Sobre a vantagem de quintos, a jurisprudência deste Tribunal consubstanciada na Decisão 925/1999-Plenário
(Ministro-Relator Walton Alencar) e Acórdãos 731/2003-Plenário e 732/2003-Plenário (ambos de Relatoria do Ministro
Guilherme Palmeira), que se alinha à decisão do Supremo Tribunal Federal - STF no âmbito do Recurso Extraordinário
638.115/CE (Relator Ministro Gilmar Mendes), admite a incorporação ou atualização da vantagem de quintos, transformada
em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI pelo art. 62-A da Lei 8.112/1990, somente até o dia 8/4/1998, conforme
previsto no art. 3º da Lei 9.624/1998.
32. Ademais, nos termos do Acórdão 5.455/2018 - 2ª Câmara (Ministro-Relator José Mucio Monteiro), eventual tempo
residual existente em 10/11/1997, não empregado para a concessão de quintos, pode ser utilizado para incorporação de apenas
um décimo, nos termos do art. 5º da Lei 9.624/1998, com termo final, a qualquer tempo, na data em que o servidor completar o
interstício de doze meses, de acordo com a sistemática definida na redação original do art. 3º da Lei 8.911/1994, com posterior
transformação em VPNI.
33. Passa-se, a partir desse momento, à análise do ato em destaque:
33.1 A concessão da vantagem de “quintos” ou “décimos” está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal.
33.2 Sobre a vantagem de “opção”, entende-se que sua concessão foi indevida, visto que proporcionou um acréscimo
aos proventos de aposentadoria em relação a última remuneração contributiva da atividade, resultando em descumprimento do
disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
34. Nada obstante, deve-se dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, nos termos do
Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal.
35. Por fim, vale destacar que o aludido ato deu entrada neste Tribunal há menos de cinco anos, não sendo aplicável,
portanto, o procedimento de contraditório e ampla defesa determinado pelo Acórdão 587/2011-TCU-Plenário.
CONCLUSÃO
36. A abrangência e a profundidade das verificações levadas a efeito fundamentam convicção de que o ato de
aposentadoria deve ser apreciado pela ilegalidade, em razão de conter o pagamento da vantagem de opção que trata o art. 2º
da Lei 8.911/1994 (c/c art. 18 da Lei 11.416/2006), o que proporcionou um acréscimo aos proventos de aposentadoria em
relação a última remuneração contributiva da atividade, resultando em descumprimento do disposto no art. 40, caput e § 2º, da
Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
37. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei
8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, propõe-se:
a) considerar ilegal e negar o registro do ato constante do presente processo.
b) dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106
da Súmula de Jurisprudência do TCU;
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c) determinar à Unidade Jurisdicionada que:
c.1) abstenha de realizar pagamentos para o ato ora apreciado pela ilegalidade, no prazo 15 (quinze) dias, contados a
partir da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos
do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU;
c.2) emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias, após corrigida a
falha que ensejou na ilegalidade do ato;
c.3) comunique o interessado do teor desta decisão, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição
de eventuais recursos não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os
recursos não sejam providos;
c.4) no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que o
interessado está ciente do julgamento deste Tribunal.

VOTO
Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de Antônio José de Avelar Barbosa, no cargo de Técnico Judiciário da
Justiça Federal de 1º e 2º Graus da 1ª Região, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União
(TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal.
Acolho na íntegra os pareces da Unidade Técnica e do Ministério Público, os quais adoto como razões de decidir.
O ato em exame contém o pagamento da vantagem denominada “opção”, o que proporciona acréscimo aos proventos de
aposentadoria em relação à última remuneração contributiva do servidor em atividade, resultando no descumprimento do
disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
Além da fundamentação já exposta no relatório, cumpre citar que, por meio do Acórdão 1.599/2019 – TCU – Plenário,
este Tribunal fixou o seguinte entendimento:
9.4. firmar entendimento de que é vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive
o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão (“opção”), aos servidores que implementaram os requisitos de
aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou o valor dos proventos à
remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria.
Ante o exposto, julgo ilegal o ato, negando-lhe registro.
Voto, pois, no sentido de que o Tribunal acolha a minuta de acórdão que submeto à deliberação deste Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 523/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 030.684/2019-6.
2. Grupo I – Classe de Assunto: Aposentadoria
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Antonio Jose de Avelar Barbosa (039.853.002-59).
4. Órgão/Entidade: Justiça Federal de 1º e 2º Graus da 1ª Região/DF.
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidor da Justiça Federal de 1º e 2º Graus
da 1ª Região/DF,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões
expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1º, V, e 39, II, em:
9.1. considerar ilegal a presente concessão e negar registro ao respectivo ato;
9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo interessado, nos termos do Enunciado 106
da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal;
9.3. determinar ao órgão de origem que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da
autoridade administrativa omissa:
9.3.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado no prazo de quinze dias e faça juntar aos autos o
comprovante dessa notificação nos quinze dias subsequentes;
9.3.2. suspenda os pagamentos realizados com base no ato ora impugnado;
9.3.3. emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias, após corrigida a falha
que ensejou a ilegalidade do ato.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
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12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0523-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues (Relator), Bruno Dantas e Vital
do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.

GRUPO I – CLASSE IV – Primeira Câmara
TC 030.805/2019-8
Natureza: Aposentadoria
Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 3ª Região
Interessado: Márcia Denise Gama Diniz Dantas (041.114.098-14)
Representação legal: não há
SUMÁRIO: APOSENTADORIA. VANTAGEM DENOMINADA OPÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998.
VEDAÇÃO. ILEGALIDADE. DETERMINAÇÕES. CIÊNCIA.
RELATÓRIO
Adoto, como relatório, a instrução da Sefip, que contou com a anuência do Ministério Público, vazada nos seguintes
termos:
Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de MÁRCIA DENISE GAMA DINIZ DANTAS (CPF: 041.114.098-14) no
cargo de Analista Judiciário do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, submetido, para fins de registro, à apreciação do
Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal.
2. O ato foi cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema SISAC, na forma da Instrução Normativa
TCU 55/2007.
EXAME TÉCNICO
3. A aposentadoria se deu na modalidade voluntária, com proventos integrais, calculados com base na última
remuneração do cargo em que se deu a aposentadoria, com fundamento no art. 3º da Emenda Constitucional 47/2005.
4. De acordo com as informações do ato concessório, verifica-se que a interessada implementou os requisitos para se
aposentar, visto que possuía idade, tempo de contribuição, de serviço público, de carreira e de cargo requeridos pelo
fundamento concessório.
5. Detectou-se a concessão da vantagem de opção que trata o art. 2º da Lei 8.911/1994 (c/c art. 18 da Lei 11.416/2006),
e a vantagem de quintos/décimos, transformada em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, pelo artigo 62-A da
Lei 8.112/1990 que passaremos a discorrer abaixo.
Incorporação de opção de função.
6. A possibilidade de carrear para a aposentadoria as vantagens da comissão ou função gratificada adveio com a Lei
1.711/1952, que assim estabelecia em seu art. 180:
“Art. 180. O funcionário que contar mais de 35 anos de serviço público será aposentado:
a) com as vantagens da comissão ou função gratificada em cujo exercício se achar, desde que o exercício abranja, sem
interrupção, os cinco anos anteriores;
b) com idênticas vantagens, desde que o exercício do cargo em comissão ou da função gratificada tenha compreendido
um período de dez anos, consecutivos ou não, mesmo que, ao aposentar-se, o funcionário já esteja fora daquele exercício”.
7. Tal previsão também estava no art. 193 da Lei 8.112/1990:
“Art. 193. O servidor que tiver exercido função de direção, chefia, assessoramento, assistência ou cargo em comissão,
por período de 5 (cinco) anos consecutivos, ou 10 (dez) anos interpolados, poderá aposentar-se com a gratificação da função
ou remuneração do cargo em comissão, de maior valor, desde que exercido por um período mínimo de 2 (dois) anos.
§ 1° Quando o exercício da função ou cargo em comissão de maior valor não corresponder ao período de 2 (dois) anos,
será incorporada a gratificação ou remuneração da função ou cargo em comissão imediatamente inferior dentre os exercidos.
§ 2° A aplicação do disposto neste artigo exclui as vantagens previstas no art. 192, bem como a incorporação de que
trata o art. 62, ressalvado o direito de opção”.
8. Esse regramento vigorou até o dia 18 de janeiro de 1995, quando foi editado a Medida Provisória 831 que, depois de
diversas reedições, foi convertida na Lei 9.527/1997.
9. A Lei 9.624/1998 também tratou de disciplinar a data limite para a concessão da vantagem do art. 193 da Lei
8.112/1990:
“Art. 7º É assegurado o direito à vantagem de que trata a art. 193 da Lei nº 8.112, de 1990, aos servidores que, até 19
de janeiro de 1995, tenham completado todos os requisitos para obtenção de aposentadoria dentro das normas até então
vigentes.
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Parágrafo único. A aplicação do disposto no caput exclui a incorporação a que se referia o art. 62 e as vantagens
previstas no art. 192 da Lei nº 8.112, de 1990”.
10. Já a possibilidade de carrear para a aposentadoria a vantagem de “opção” adveio com a edição da Lei 8.911/1994,
que assim estabelecia:
“Art. 2º É facultado ao servidor investido em cargo em comissão ou função de direção, chefia e assessoramento, previstos
nesta Lei, optar pela remuneração correspondente ao vencimento de seu cargo efetivo, acrescido de cinqüenta e cinco por cento
do vencimento fixado para o cargo em comissão, ou das funções de direção, chefia e assessoramento e da gratificação de
atividade pelo desempenho de função, e mais a representação mensal.
Parágrafo único. O servidor investido em função gratificada (FG) ou de representação (GR), ou assemelhadas,
constantes do Anexo desta Lei, perceberá o valor do vencimento do cargo efetivo, acrescido da remuneração da função para a
qual foi designado.
...........
Art. 11. A vantagem de que trata esta Lei integra os proventos de aposentadoria e pensões.
11. Assim, ao analisar o tema, no âmbito do Acórdão 2.076/2005 – Plenário (Ministro Revisor Valmir Campelo), este
Tribunal fixou entendimento de que seria assegurado na aposentadoria a vantagem decorrente da opção, prevista no art. 2º da
Lei nº 8.911/94, aos servidores que, até a data de 18 de janeiro de 1995, tenham satisfeito os pressupostos temporais
estabelecidos no art. 193 da Lei 8.112/90, ainda que sem os requisitos para aposentação em qualquer modalidade.
12. Tal Acórdão foi proferido em sede de Embargos de Declaração opostos ao Acórdão 589/2009 – Plenário (MinistroRelator Augusto Sherman) que, por sua vez, foi oriundo de Recurso de Reexame contra a Decisão 844/2001 – Plenário (MinistroRelator Walton Alencar Rodrigues).
13. Ao proferir tal entendimento no Acórdão 2.076/2005, este Tribunal baseou-se no conteúdo das Leis 8.112/1990,
8.911/1994 e 9.624/1998.
14. Todavia, após a publicação da Emenda Constitucional 20/1998, que inseriu o parágrafo segundo no art. 40 da
Constituição Federal, tal entendimento deixou de produzir efeitos:
“Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de
15/12/98)
....................
§ 2º Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do
respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da
pensão”. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
15. Isso porque, a partir desse comando constitucional, foi estabelecido um limitador a ser observado por ocasião da
concessão de aposentadorias e pensões por morte, qual seja, a remuneração do servidor no cargo efetivo. Assim, nenhum
servidor poderá, por ocasião de sua aposentadoria, ter proventos superiores que a remuneração do seu cargo efetivo na
atividade.
16. Portanto, o alcance do entendimento exposto no Acórdão 2.076/2005 – TCU – Plenário se limita até o dia
16/12/1998, haja vista que, a incorporação da vantagem de opção aos proventos de aposentadoria ou pensões acarreta
descumprimento do art. 40, § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
17. Sobre o tema (art. 40, § 2º, da Constituição Federal), segue abaixo decisão do Supremo Tribunal Federal no âmbito
do Agravo Regimental 721.354/MG, cuja relatora foi a Ministra Ellen Gracie:
“Revisão de pensão por morte. Cumulação: previdenciária e acidentária. (...) O quantum da pensão por morte, nos
termos do art. 40, § 2º, § 7º e § 8º, não pode extrapolar a totalidade dos vencimentos da remuneração do servidor à época do
seu falecimento”.
[AI 721.354 AgR, rel. min. Ellen Gracie, j. 14-12-2010, 2ª T, DJE de 9-2-2011.]
18. Percebe-se que o comando do art. 40, § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional
20/1998, foi editado exatamente para dar efetividade ao sistema contributivo e solidário da Previdência Social, haja vista que
o servidor jamais poderia efetivar contribuição social de valor que não seria incorporado aos proventos de inatividade.
19. A incorporação aos proventos de aposentadoria ou pensão de qualquer vantagem (no caso concreto a vantagem de
opção), sem a respectiva contribuição previdenciária na ativa, contraria os princípios da solidariedade, da contributividade e
do equilíbrio financeiro e atuarial, todos insculpidos no caput do art. 40 da Constituição Federal.
20. Em virtude da instituição do princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, uma nova fase da Previdência Social foi
inaugurada, trazendo a necessidade de uma legislação que considere a necessidade de sustentabilidade financeira do sistema e
que permita a concessão de benefícios com uma estreita relação com os valores contribuídos.
21. O princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, assim, se constitui como um princípio que busca o equilíbrio das
contas da previdência social, sob o aspecto financeiro e atuarial, global e individual. É um princípio que busca garantir a
manutenção do sistema previdenciário, fazendo com que os benefícios devidos por lei sejam satisfeitos no presente e no futuro.
Utilizando, para isso, técnicas financeiras e atuariais que considerem fatores como a variação demográfica da população,
volume de contribuições e de benefícios em manutenção, períodos de contribuição de manutenção de benefícios, além de
diversos outros fatores que devam ser considerados para que haja esse equilíbrio.
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22. O princípio foi inserido no texto da Lei Maior como mandamento a ser perseguido pelo legislador ordinário ou
interprete da norma e acompanhado de perto pelo organizador da Previdência Social. Não se trata de abstração especulativa
ou construção doutrinária; é comando dispositivo invocável quando das medidas que atentem contra sua determinação. Se
ignorado pelo administrador ou legislador ordinário, vale dizer, pelo aplicador da regra previdenciária, a providência tomada
reveste-se da classificação jurídica de inconstitucionalidade, sobrevindo os consectários inerentes.
23. A respeito do tema, segue abaixo entendimentos do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o tema:
“O princípio da solidariedade se presta a universalizar o âmbito de potenciais contribuintes, mitigando a referibilidade
que é própria das contribuições. Não se presta o referido postulado a legitimar distorções na base de cálculo das contribuições,
as quais, no intuito desmedido de arrecadar, acarretam o desvirtuamento da natureza retributiva que deve marcar os regimes
de previdência”.
[ARE 669.573 AgR, rel. min. Roberto Barroso, j. 4-8-2015, 1ª T, DJE de 26-8-2015.]
“O sistema público de previdência social é fundamentado no princípio da solidariedade (art. 3º, I, da CB/1988),
contribuindo os ativos para financiar os benefícios pagos aos inativos. Se todos, inclusive inativos e pensionistas, estão sujeitos
ao pagamento das contribuições, bem como aos aumentos de suas alíquotas, seria flagrante a afronta ao princípio da isonomia
se o legislador distinguisse, entre os beneficiários, alguns mais e outros menos privilegiados, eis que todos contribuem, conforme
as mesmas regras, para financiar o sistema. Se as alterações na legislação sobre custeio atingem a todos, indiscriminadamente,
já que as contribuições previdenciárias têm natureza tributária, não há que se estabelecer discriminação entre os beneficiários,
sob pena de violação do princípio constitucional da isonomia”.
[RE 450.855 AgR, rel. min. Eros Grau, j. 23-8-2005, 1ª T, DJ de 9-12-2005.]
“Impossibilidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias. A jurisprudência
do STF firmou-se no sentido de que somente as parcelas que podem ser incorporadas à remuneração do servidor para fins de
aposentadoria podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária”.
[AI 710.361 AgR, rel. min. Cármen Lúcia, j. 7-4-2009, 1ª T, DJE de 8-5-2009.]
= AI 712.880 AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 26-5-2009, 1ª T, DJE de 11-9-2009
Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 163 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso
extraordinário para determinar a restituição das parcelas não prescritas, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros
Teori Zavascki, Dias Toffoli (Presidente), Marco Aurélio e Gilmar Mendes. Em seguida, por maioria, fixou-se a seguinte tese:
“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público,
tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’”, vencido o Ministro
Marco Aurélio. Não votou o Ministro Alexandre de Moraes, sucessor do Ministro Teori Zavascki. Ausente, justificadamente, o
Ministro Celso de Mello. Plenário, 11.10.2018.
RE 593.068/SC (Min. Relator Roberto Barroso)
24. Percebe-se que é entendimento pacífico do STF de que somente as parcelas que podem ser incorporadas à
remuneração do servidor para fins de aposentadoria podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária.
25. Com base nessa jurisprudência do STF, esta Unidade Técnica entende que a recíproca também é verdadeira, ou
seja, somente as parcelas que sofrem a incidência da contribuição previdenciária na atividade podem ser incorporadas à
remuneração do servidor para fins de aposentadoria e pensões.
26. Esta Corte de Contas já se pronunciou sobre essa matéria. O item 9.2.1. do Acórdão 1.286/2008-TCU-Plenário,
relator: Ministro Marcos Bemquerer, esclarece que:
“9.2.1. no regime contributivo previdenciário constitucional é vedado ao servidor público carrear para os proventos da
aposentadoria ou para a pensão por ele instituída parcela da remuneração sobre a qual não incidiu desconto previdenciário”;
27. Além disso, entende-se que está claro no voto do Ministro Benjamin Zymler, proferido no Acórdão 2.000/2017-TCUPlenário, de que é necessária a contribuição previdenciária, na ativa, de qualquer parcela que seja incorporável aos proventos
de aposentadorias e pensões.
28. Assim, entende-se que não se alinha ao atual comando constitucional a incorporação aos proventos de
aposentadorias e pensões de determinada parcela que não haja incidência de contribuição previdenciária na ativa, como é o
caso da vantagem de “opção” aqui tratada que sequer é paga aos servidores em atividade.
29. Corroborando com o comando constitucional, no âmbito do Acórdão 1.599/2019 – TCU – Plenário (Ministro-Relator
Benjamin Zymler), este Tribunal fixou entendimento de que era “vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da
Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão (“opção”), aos servidores que
implementaram os requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou
o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria”.
30. Diante disso, por se tratar de vantagem que proporciona um acréscimo aos proventos de aposentadoria em relação
à última remuneração contributiva da atividade, é indevida a incorporação da vantagem que trata o art. 193 da Lei 8.112/1990,
inclusive o pagamento parcial da função comissionada (“opção”) aos servidores que implementaram os requisitos de
aposentadoria após 16/12/1998, em face do disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela
Emenda Constitucional 20/1998.
Incorporação de quintos/décimos de função.
31. Sobre a vantagem de quintos, a jurisprudência deste Tribunal consubstanciada na Decisão 925/1999-Plenário
(Ministro-Relator Walton Alencar) e Acórdãos 731/2003-Plenário e 732/2003-Plenário (ambos de Relatoria do Ministro
Guilherme Palmeira), que se alinha à decisão do Supremo Tribunal Federal - STF no âmbito do Recurso Extraordinário
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638.115/CE (Relator Ministro Gilmar Mendes), admite a incorporação ou atualização da vantagem de quintos, transformada
em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI pelo art. 62-A da Lei 8.112/1990, somente até o dia 8/4/1998, conforme
previsto no art. 3º da Lei 9.624/1998.
32. Ademais, nos termos do Acórdão 5.455/2018 - 2ª Câmara (Ministro-Relator José Mucio Monteiro), eventual tempo
residual existente em 10/11/1997, não empregado para a concessão de quintos, pode ser utilizado para incorporação de apenas
um décimo, nos termos do art. 5º da Lei 9.624/1998, com termo final, a qualquer tempo, na data em que o servidor completar o
interstício de doze meses, de acordo com a sistemática definida na redação original do art. 3º da Lei 8.911/1994, com posterior
transformação em VPNI.
33. Passa-se, a partir desse momento, à análise do ato em destaque:
33.1 A concessão da vantagem de “quintos” ou “décimos” está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal.
33.2 Sobre a vantagem de “opção”, entende-se que sua concessão foi indevida, visto que proporcionou um acréscimo
aos proventos de aposentadoria em relação a última remuneração contributiva da atividade, resultando em descumprimento do
disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
34. Nada obstante, deve-se dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, nos termos do
Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal.
35. Por fim, vale destacar que o aludido ato deu entrada neste Tribunal há menos de cinco anos, não sendo aplicável,
portanto, o procedimento de contraditório e ampla defesa determinado pelo Acórdão 587/2011-TCU-Plenário.
CONCLUSÃO
36. A abrangência e a profundidade das verificações levadas a efeito fundamentam convicção de que o ato de
aposentadoria deve ser apreciado pela ilegalidade, em razão de conter o pagamento da vantagem de opção que trata o art. 2º
da Lei 8.911/1994 (c/c art. 18 da Lei 11.416/2006), o que proporcionou um acréscimo aos proventos de aposentadoria em
relação a última remuneração contributiva da atividade, resultando em descumprimento do disposto no art. 40, caput e § 2º, da
Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
37. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1 o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei
8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, propõe-se:
a) considerar ilegal e negar o registro do ato constante do presente processo.
b) dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106
da Súmula de Jurisprudência do TCU;
c) determinar à Unidade Jurisdicionada que:
c.1) abstenha de realizar pagamentos para o ato ora apreciado pela ilegalidade, no prazo 15 (quinze) dias, contados a
partir da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos
do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU;
c.2) emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias, após corrigida a
falha que ensejou na ilegalidade do ato;
c.3) comunique a interessada do teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição
de eventuais recursos não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os
recursos não sejam providos;
c.4) no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a
interessada está ciente do julgamento deste Tribunal.

VOTO
Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de Márcia Denise Gama Diniz Dantas no cargo de Analista Judiciário do
Tribunal Regional Federal da 3ª Região, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU),
de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal.
Acolho na íntegra os pareces da Unidade Técnica e do Ministério Público, os quais adoto como razões de decidir.
O ato em exame contém o pagamento da vantagem denominada “opção”, o que proporciona acréscimo aos proventos de
aposentadoria em relação à última remuneração contributiva da servidora em atividade, resultando no descumprimento do
disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
Além da fundamentação já exposta no relatório, cumpre citar que, por meio do Acórdão 1.599/2019 – TCU – Plenário,
este Tribunal fixou o seguinte entendimento:
9.4. firmar entendimento de que é vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive
o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão (“opção”), aos servidores que implementaram os requisitos de
aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou o valor dos proventos à
remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria.
Ante o exposto, julgo ilegal o ato, negando-lhe registro.
Voto, pois, no sentido de que o Tribunal acolha a minuta de acórdão que submeto à deliberação deste Colegiado.
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ACÓRDÃO Nº 524/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 030.805/2019-8.
2. Grupo I – Classe de Assunto: Aposentadoria
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Márcia Denise Gama Diniz Dantas (041.114.098-14).
4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 3ª Região.
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidora do Tribunal Regional Federal da 3ª
Região,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões
expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1º, V, e 39, II, em:
9.1. considerar ilegal a presente concessão e negar registro ao respectivo ato;
9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada, nos termos do Enunciado 106
da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal;
9.3. determinar ao órgão de origem que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da
autoridade administrativa omissa:
9.3.1. 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;
9.3.2. suspenda os pagamentos realizados com base no ato ora impugnado;
9.3.3. emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias, após corrigida a falha
que ensejou a ilegalidade do ato.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0524-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues (Relator), Bruno Dantas e Vital
do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.

GRUPO I – CLASSE IV – Primeira Câmara
TC 030.833/2019-1
Natureza(s): Aposentadoria
Órgão/Entidade: Justiça Federal de 1º e 2º Graus da 3ª Região/sp
Interessado: Ronaldo Rodrigues Bezerra (004.284.138-03)
Representação legal: não há
SUMÁRIO: APOSENTADORIA. VANTAGEM DENOMINADA OPÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998.
VEDAÇÃO. ILEGALIDADE. DETERMINAÇÕES. CIÊNCIA.
RELATÓRIO
Adoto, como relatório, a instrução da Sefip, que contou com a anuência do Ministério Público, vazada nos termos a
seguir transcritos:
Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de RONALDO RODRIGUES BEZERRA (CPF: 004.284.138-03) no cargo
de Analista Judiciário da JUSTIÇA FEDERAL DE 1º E 2º GRAUS DA 3ª REGIÃO/SP, submetido, para fins de registro, à
apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal.
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2. O ato foi cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema SISAC, na forma da Instrução Normativa
TCU 55/2007.
EXAME TÉCNICO
3. A aposentadoria se deu na modalidade voluntária, com proventos integrais, calculados com base na última
remuneração do cargo em que se deu a aposentadoria, com fundamento no art. 3º da Emenda Constitucional 47/2005.
4. De acordo com as informações do ato concessório, verifica-se que o interessado implementou os requisitos para se
aposentar, visto que possuía idade, tempo de contribuição, de serviço público, de carreira e de cargo requeridos pelo
fundamento concessório.
5. Detectou-se a concessão da vantagem de opção que trata o art. 2º da Lei 8.911/1994 (c/c art. 18 da Lei 11.416/2006),
e a vantagem de quintos/décimos, transformada em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, pelo artigo 62-A da
Lei 8.112/1990 que passaremos a discorrer abaixo.
Incorporação de opção de função.
6. A possibilidade de carrear para a aposentadoria as vantagens da comissão ou função gratificada adveio com a Lei
1.711/1952, que assim estabelecia em seu art. 180:
“Art. 180. O funcionário que contar mais de 35 anos de serviço público será aposentado:
a) com as vantagens da comissão ou função gratificada em cujo exercício se achar, desde que o exercício abranja, sem
interrupção, os cinco anos anteriores;
b) com idênticas vantagens, desde que o exercício do cargo em comissão ou da função gratificada tenha compreendido
um período de dez anos, consecutivos ou não, mesmo que, ao aposentar-se, o funcionário já esteja fora daquele exercício”.
7. Tal previsão também estava no art. 193 da Lei 8.112/1990:
“Art. 193. O servidor que tiver exercido função de direção, chefia, assessoramento, assistência ou cargo em comissão,
por período de 5 (cinco) anos consecutivos, ou 10 (dez) anos interpolados, poderá aposentar-se com a gratificação da função
ou remuneração do cargo em comissão, de maior valor, desde que exercido por um período mínimo de 2 (dois) anos.
§ 1° Quando o exercício da função ou cargo em comissão de maior valor não corresponder ao período de 2 (dois) anos,
será incorporada a gratificação ou remuneração da função ou cargo em comissão imediatamente inferior dentre os exercidos.
§ 2° A aplicação do disposto neste artigo exclui as vantagens previstas no art. 192, bem como a incorporação de que
trata o art. 62, ressalvado o direito de opção”.
8. Esse regramento vigorou até o dia 18 de janeiro de 1995, quando foi editado a Medida Provisória 831 que, depois de
diversas reedições, foi convertida na Lei 9.527/1997.
9. A Lei 9.624/1998 também tratou de disciplinar a data limite para a concessão da vantagem do art. 193 da Lei
8.112/1990:
“Art. 7º É assegurado o direito à vantagem de que trata a art. 193 da Lei nº 8.112, de 1990, aos servidores que, até 19
de janeiro de 1995, tenham completado todos os requisitos para obtenção de aposentadoria dentro das normas até então
vigentes.
Parágrafo único. A aplicação do disposto no caput exclui a incorporação a que se referia o art. 62 e as vantagens
previstas no art. 192 da Lei nº 8.112, de 1990”.
10. Já a possibilidade de carrear para a aposentadoria a vantagem de “opção” adveio com a edição da Lei 8.911/1994,
que assim estabelecia:
“Art. 2º É facultado ao servidor investido em cargo em comissão ou função de direção, chefia e assessoramento, previstos
nesta Lei, optar pela remuneração correspondente ao vencimento de seu cargo efetivo, acrescido de cinqüenta e cinco por cento
do vencimento fixado para o cargo em comissão, ou das funções de direção, chefia e assessoramento e da gratificação de
atividade pelo desempenho de função, e mais a representação mensal.
Parágrafo único. O servidor investido em função gratificada (FG) ou de representação (GR), ou assemelhadas,
constantes do Anexo desta Lei, perceberá o valor do vencimento do cargo efetivo, acrescido da remuneração da função para a
qual foi designado.
...........
Art. 11. A vantagem de que trata esta Lei integra os proventos de aposentadoria e pensões.
11. Assim, ao analisar o tema, no âmbito do Acórdão 2.076/2005 – Plenário (Ministro Revisor Valmir Campelo), este
Tribunal fixou entendimento de que seria assegurado na aposentadoria a vantagem decorrente da opção, prevista no art. 2º da
Lei nº 8.911/94, aos servidores que, até a data de 18 de janeiro de 1995, tenham satisfeito os pressupostos temporais
estabelecidos no art. 193 da Lei 8.112/90, ainda que sem os requisitos para aposentação em qualquer modalidade.
12. Tal Acórdão foi proferido em sede de Embargos de Declaração opostos ao Acórdão 589/2009 – Plenário (MinistroRelator Augusto Sherman) que, por sua vez, foi oriundo de Recurso de Reexame contra a Decisão 844/2001 – Plenário (MinistroRelator Walton Alencar Rodrigues).
13. Ao proferir tal entendimento no Acórdão 2.076/2005, este Tribunal baseou-se no conteúdo das Leis 8.112/1990,
8.911/1994 e 9.624/1998.
14. Todavia, após a publicação da Emenda Constitucional 20/1998, que inseriu o parágrafo segundo no art. 40 da
Constituição Federal, tal entendimento deixou de produzir efeitos:
“Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que
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preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de
15/12/98)
....................
§ 2º Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do
respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da
pensão”. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
15. Isso porque, a partir desse comando constitucional, foi estabelecido um limitador a ser observado por ocasião da
concessão de aposentadorias e pensões por morte, qual seja, a remuneração do servidor no cargo efetivo. Assim, nenhum
servidor poderá, por ocasião de sua aposentadoria, ter proventos superiores que a remuneração do seu cargo efetivo na
atividade.
16. Portanto, o alcance do entendimento exposto no Acórdão 2.076/2005 – TCU – Plenário se limita até o dia
16/12/1998, haja vista que, a incorporação da vantagem de opção aos proventos de aposentadoria ou pensões acarreta
descumprimento do art. 40, § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
17. Sobre o tema (art. 40, § 2º, da Constituição Federal), segue abaixo decisão do Supremo Tribunal Federal no âmbito
do Agravo Regimental 721.354/MG, cuja relatora foi a Ministra Ellen Gracie:
“Revisão de pensão por morte. Cumulação: previdenciária e acidentária. (...) O quantum da pensão por morte, nos
termos do art. 40, § 2º, § 7º e § 8º, não pode extrapolar a totalidade dos vencimentos da remuneração do servidor à época do
seu falecimento”.
[AI 721.354 AgR, rel. min. Ellen Gracie, j. 14-12-2010, 2ª T, DJE de 9-2-2011.]
18. Percebe-se que o comando do art. 40, § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional
20/1998, foi editado exatamente para dar efetividade ao sistema contributivo e solidário da Previdência Social, haja vista que
o servidor jamais poderia efetivar contribuição social de valor que não seria incorporado aos proventos de inatividade.
19. A incorporação aos proventos de aposentadoria ou pensão de qualquer vantagem (no caso concreto a vantagem de
opção), sem a respectiva contribuição previdenciária na ativa, contraria os princípios da solidariedade, da contributividade e
do equilíbrio financeiro e atuarial, todos insculpidos no caput do art. 40 da Constituição Federal.
20. Em virtude da instituição do princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, uma nova fase da Previdência Social foi
inaugurada, trazendo a necessidade de uma legislação que considere a necessidade de sustentabilidade financeira do sistema e
que permita a concessão de benefícios com uma estreita relação com os valores contribuídos.
21. O princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, assim, se constitui como um princípio que busca o equilíbrio das
contas da previdência social, sob o aspecto financeiro e atuarial, global e individual. É um princípio que busca garantir a
manutenção do sistema previdenciário, fazendo com que os benefícios devidos por lei sejam satisfeitos no presente e no futuro.
Utilizando, para isso, técnicas financeiras e atuariais que considerem fatores como a variação demográfica da população,
volume de contribuições e de benefícios em manutenção, períodos de contribuição de manutenção de benefícios, além de
diversos outros fatores que devam ser considerados para que haja esse equilíbrio.
22. O princípio foi inserido no texto da Lei Maior como mandamento a ser perseguido pelo legislador ordinário ou
interprete da norma e acompanhado de perto pelo organizador da Previdência Social. Não se trata de abstração especulativa
ou construção doutrinária; é comando dispositivo invocável quando das medidas que atentem contra sua determinação. Se
ignorado pelo administrador ou legislador ordinário, vale dizer, pelo aplicador da regra previdenciária, a providência tomada
reveste-se da classificação jurídica de inconstitucionalidade, sobrevindo os consectários inerentes.
23. A respeito do tema, segue abaixo entendimentos do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o tema:
“O princípio da solidariedade se presta a universalizar o âmbito de potenciais contribuintes, mitigando a referibilidade
que é própria das contribuições. Não se presta o referido postulado a legitimar distorções na base de cálculo das contribuições,
as quais, no intuito desmedido de arrecadar, acarretam o desvirtuamento da natureza retributiva que deve marcar os regimes
de previdência”.
[ARE 669.573 AgR, rel. min. Roberto Barroso, j. 4-8-2015, 1ª T, DJE de 26-8-2015.]
“O sistema público de previdência social é fundamentado no princípio da solidariedade (art. 3º, I, da CB/1988),
contribuindo os ativos para financiar os benefícios pagos aos inativos. Se todos, inclusive inativos e pensionistas, estão sujeitos
ao pagamento das contribuições, bem como aos aumentos de suas alíquotas, seria flagrante a afronta ao princípio da isonomia
se o legislador distinguisse, entre os beneficiários, alguns mais e outros menos privilegiados, eis que todos contribuem, conforme
as mesmas regras, para financiar o sistema. Se as alterações na legislação sobre custeio atingem a todos, indiscriminadamente,
já que as contribuições previdenciárias têm natureza tributária, não há que se estabelecer discriminação entre os beneficiários,
sob pena de violação do princípio constitucional da isonomia”.
[RE 450.855 AgR, rel. min. Eros Grau, j. 23-8-2005, 1ª T, DJ de 9-12-2005.]
“Impossibilidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias. A jurisprudência
do STF firmou-se no sentido de que somente as parcelas que podem ser incorporadas à remuneração do servidor para fins de
aposentadoria podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária”.
[AI 710.361 AgR, rel. min. Cármen Lúcia, j. 7-4-2009, 1ª T, DJE de 8-5-2009.]
= AI 712.880 AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 26-5-2009, 1ª T, DJE de 11-9-2009
Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 163 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso
extraordinário para determinar a restituição das parcelas não prescritas, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros
Teori Zavascki, Dias Toffoli (Presidente), Marco Aurélio e Gilmar Mendes. Em seguida, por maioria, fixou-se a seguinte tese:
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“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público,
tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’”, vencido o Ministro
Marco Aurélio. Não votou o Ministro Alexandre de Moraes, sucessor do Ministro Teori Zavascki. Ausente, justificadamente, o
Ministro Celso de Mello. Plenário, 11.10.2018.
RE 593.068/SC (Min. Relator Roberto Barroso)
24. Percebe-se que é entendimento pacífico do STF de que somente as parcelas que podem ser incorporadas à
remuneração do servidor para fins de aposentadoria podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária.
25. Com base nessa jurisprudência do STF, esta Unidade Técnica entende que a recíproca também é verdadeira, ou
seja, somente as parcelas que sofrem a incidência da contribuição previdenciária na atividade podem ser incorporadas à
remuneração do servidor para fins de aposentadoria e pensões.
26. Esta Corte de Contas já se pronunciou sobre essa matéria. O item 9.2.1. do Acórdão 1.286/2008-TCU-Plenário,
relator: Ministro Marcos Bemquerer, esclarece que:
“9.2.1. no regime contributivo previdenciário constitucional é vedado ao servidor público carrear para os proventos da
aposentadoria ou para a pensão por ele instituída parcela da remuneração sobre a qual não incidiu desconto previdenciário”;
27. Além disso, entende-se que está claro no voto do Ministro Benjamin Zymler, proferido no Acórdão 2.000/2017-TCUPlenário, de que é necessária a contribuição previdenciária, na ativa, de qualquer parcela que seja incorporável aos proventos
de aposentadorias e pensões.
28. Assim, entende-se que não se alinha ao atual comando constitucional a incorporação aos proventos de
aposentadorias e pensões de determinada parcela que não haja incidência de contribuição previdenciária na ativa, como é o
caso da vantagem de “opção” aqui tratada que sequer é paga aos servidores em atividade.
29. Corroborando com o comando constitucional, no âmbito do Acórdão 1.599/2019 – TCU – Plenário (Ministro-Relator
Benjamin Zymler), este Tribunal fixou entendimento de que era “vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da
Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão (“opção”), aos servidores que
implementaram os requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou
o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria”.
30. Diante disso, por se tratar de vantagem que proporciona um acréscimo aos proventos de aposentadoria em relação
à última remuneração contributiva da atividade, é indevida a incorporação da vantagem que trata o art. 193 da Lei 8.112/1990,
inclusive o pagamento parcial da função comissionada (“opção”) aos servidores que implementaram os requisitos de
aposentadoria após 16/12/1998, em face do disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela
Emenda Constitucional 20/1998.
Incorporação de quintos/décimos de função.
31. Sobre a vantagem de quintos, a jurisprudência deste Tribunal consubstanciada na Decisão 925/1999-Plenário
(Ministro-Relator Walton Alencar) e Acórdãos 731/2003-Plenário e 732/2003-Plenário (ambos de Relatoria do Ministro
Guilherme Palmeira), que se alinha à decisão do Supremo Tribunal Federal - STF no âmbito do Recurso Extraordinário
638.115/CE (Relator Ministro Gilmar Mendes), admite a incorporação ou atualização da vantagem de quintos, transformada
em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI pelo art. 62-A da Lei 8.112/1990, somente até o dia 8/4/1998, conforme
previsto no art. 3º da Lei 9.624/1998.
32. Ademais, nos termos do Acórdão 5.455/2018 - 2ª Câmara (Ministro-Relator José Mucio Monteiro), eventual tempo
residual existente em 10/11/1997, não empregado para a concessão de quintos, pode ser utilizado para incorporação de apenas
um décimo, nos termos do art. 5º da Lei 9.624/1998, com termo final, a qualquer tempo, na data em que o servidor completar o
interstício de doze meses, de acordo com a sistemática definida na redação original do art. 3º da Lei 8.911/1994, com posterior
transformação em VPNI.
33. Passa-se, a partir desse momento, à análise do ato em destaque:
33.1 A concessão da vantagem de “quintos” ou “décimos” está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal.
33.2 Sobre a vantagem de “opção”, entende-se que sua concessão foi indevida, visto que proporcionou um acréscimo
aos proventos de aposentadoria em relação a última remuneração contributiva da atividade, resultando em descumprimento do
disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
34. Nada obstante, deve-se dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, nos termos do
Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal.
35. Por fim, vale destacar que o aludido ato deu entrada neste Tribunal há menos de cinco anos, não sendo aplicável,
portanto, o procedimento de contraditório e ampla defesa determinado pelo Acórdão 587/2011-TCU-Plenário.
CONCLUSÃO
36. A abrangência e a profundidade das verificações levadas a efeito fundamentam convicção de que o ato de
aposentadoria deve ser apreciado pela ilegalidade, em razão de conter o pagamento da vantagem de opção que trata o art. 2º
da Lei 8.911/1994 (c/c art. 18 da Lei 11.416/2006), o que proporcionou um acréscimo aos proventos de aposentadoria em
relação a última remuneração contributiva da atividade, resultando em descumprimento do disposto no art. 40, caput e § 2º, da
Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
37. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei
8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, propõe-se:
a) considerar ilegal e negar o registro do ato constante do presente processo.
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b) dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106
da Súmula de Jurisprudência do TCU;
c) determinar à Unidade Jurisdicionada que:
c.1) abstenha de realizar pagamentos para o ato ora apreciado pela ilegalidade, no prazo 15 (quinze) dias, contados a
partir da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos
do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU;
c.2) emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias, após corrigida a
falha que ensejou na ilegalidade do ato;
c.3) comunique o interessado do teor desta decisão, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição
de eventuais recursos não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os
recursos não sejam providos;
c.4) no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que o
interessado está ciente do julgamento deste Tribunal.
VOTO
Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de Ronaldo Rodrigues Bezerra, no cargo de Analista Judiciário da Justiça
Federal de 1º e 2º Graus da 3ª Região, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de
acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal.
Acolho na íntegra os pareces da Unidade Técnica e do Ministério Público, os quais adoto como razões de decidir.
O ato em exame contém o pagamento da vantagem denominada “opção”, o que proporciona acréscimo aos proventos de
aposentadoria em relação à última remuneração contributiva do servidor em atividade, resultando no descumprimento do
disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
Além da fundamentação já exposta no relatório, cumpre citar que, por meio do Acórdão 1.599/2019 – TCU – Plenário,
este Tribunal fixou o seguinte entendimento:
9.4. firmar entendimento de que é vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive
o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão (“opção”), aos servidores que implementaram os requisitos de
aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou o valor dos proventos à
remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria.
Ante o exposto, julgo ilegal o ato, negando-lhe registro.
Voto, pois, no sentido de que o Tribunal acolha a minuta de acórdão que submeto à deliberação deste Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 525/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 030.833/2019-1.
2. Grupo I – Classe de Assunto: Aposentadoria
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Ronaldo Rodrigues Bezerra (004.284.138-03).
4. Órgão/Entidade: Justiça Federal de 1º e 2º Graus da 3ª Região/SP.
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 Pessoal (SEFIP).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidor do Justiça Federal de 1º e 2º Graus
da 3ª 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, art. 71, III e IX e na Lei 8.443/1992, arts. 1º, V, e 39, II, em:
9.1. considerar ilegal a presente concessão e negar registro ao respectivo ato;
9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo interessado, nos termos do Enunciado 106
da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal;
9.3. determinar ao órgão de origem que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da
autoridade administrativa omissa:
9.3.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado no prazo de quinze dias e faça juntar aos autos o
comprovante dessa notificação nos quinze dias subsequentes;
9.3.2. suspenda os pagamentos realizados com base no ato ora impugnado;
9.3.3. emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias, após corrigida a falha
que ensejou a ilegalidade do ato.
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10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0525-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues (Relator), Bruno Dantas e Vital
do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.

GRUPO I – CLASSE IV – Primeira Câmara
TC 031.186/2019-0
Natureza: Aposentadoria
Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região/MG
Interessado: Rosana Moreira Bruschi (571.965.676-68)
Representação legal: não há
SUMÁRIO: APOSENTADORIA. VANTAGEM DENOMINADA OPÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998.
VEDAÇÃO. ILEGALIDADE. DETERMINAÇÕES. CIÊNCIA.
RELATÓRIO

Adoto, como relatório, a instrução da Sefip, que contou com a anuência do Ministério Público, vazada nos seguintes
termos:
Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de ROSANA MOREIRA BRUSCHI (CPF: 571.965.676-68) no cargo de
Técnico Judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região/MG, submetido, para fins de registro, à apreciação do
Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal.
2. O ato foi cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema SISAC, na forma da Instrução Normativa
TCU 55/2007.
EXAME TÉCNICO
3. A aposentadoria se deu na modalidade voluntária, com proventos integrais, calculados com base na última
remuneração do cargo em que se deu a aposentadoria, com fundamento no art. 3º da Emenda Constitucional 47/2005.
4. De acordo com as informações do ato concessório, verifica-se que a interessada implementou os requisitos para se
aposentar, visto que possuía idade, tempo de contribuição, de serviço público, de carreira e de cargo requeridos pelo
fundamento concessório.
5. Detectou-se a concessão da vantagem de opção que trata o art. 2º da Lei 8.911/1994 (c/c art. 18 da Lei 11.416/2006),
e a vantagem de quintos/décimos, transformada em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, pelo artigo 62-A da
Lei 8.112/1990 que passaremos a discorrer abaixo.
Incorporação de opção de função.
6. A possibilidade de carrear para a aposentadoria as vantagens da comissão ou função gratificada adveio com a Lei
1.711/1952, que assim estabelecia em seu art. 180:
“Art. 180. O funcionário que contar mais de 35 anos de serviço público será aposentado:
a) com as vantagens da comissão ou função gratificada em cujo exercício se achar, desde que o exercício abranja, sem
interrupção, os cinco anos anteriores;
b) com idênticas vantagens, desde que o exercício do cargo em comissão ou da função gratificada tenha compreendido
um período de dez anos, consecutivos ou não, mesmo que, ao aposentar-se, o funcionário já esteja fora daquele exercício”.
7. Tal previsão também estava no art. 193 da Lei 8.112/1990:
“Art. 193. O servidor que tiver exercido função de direção, chefia, assessoramento, assistência ou cargo em comissão,
por período de 5 (cinco) anos consecutivos, ou 10 (dez) anos interpolados, poderá aposentar-se com a gratificação da função
ou remuneração do cargo em comissão, de maior valor, desde que exercido por um período mínimo de 2 (dois) anos.
§ 1° Quando o exercício da função ou cargo em comissão de maior valor não corresponder ao período de 2 (dois) anos,
será incorporada a gratificação ou remuneração da função ou cargo em comissão imediatamente inferior dentre os exercidos.
§ 2° A aplicação do disposto neste artigo exclui as vantagens previstas no art. 192, bem como a incorporação de que
trata o art. 62, ressalvado o direito de opção”.
8. Esse regramento vigorou até o dia 18 de janeiro de 1995, quando foi editado a Medida Provisória 831 que, depois de
diversas reedições, foi convertida na Lei 9.527/1997.
9. A Lei 9.624/1998 também tratou de disciplinar a data limite para a concessão da vantagem do art. 193 da Lei
8.112/1990:
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“Art. 7º É assegurado o direito à vantagem de que trata a art. 193 da Lei nº 8.112, de 1990, aos servidores que, até 19
de janeiro de 1995, tenham completado todos os requisitos para obtenção de aposentadoria dentro das normas até então
vigentes.
Parágrafo único. A aplicação do disposto no caput exclui a incorporação a que se referia o art. 62 e as vantagens
previstas no art. 192 da Lei nº 8.112, de 1990”.
10. Já a possibilidade de carrear para a aposentadoria a vantagem de “opção” adveio com a edição da Lei 8.911/1994,
que assim estabelecia:
“Art. 2º É facultado ao servidor investido em cargo em comissão ou função de direção, chefia e assessoramento, previstos
nesta Lei, optar pela remuneração correspondente ao vencimento de seu cargo efetivo, acrescido de cinqüenta e cinco por cento
do vencimento fixado para o cargo em comissão, ou das funções de direção, chefia e assessoramento e da gratificação de
atividade pelo desempenho de função, e mais a representação mensal.
Parágrafo único. O servidor investido em função gratificada (FG) ou de representação (GR), ou assemelhadas,
constantes do Anexo desta Lei, perceberá o valor do vencimento do cargo efetivo, acrescido da remuneração da função para a
qual foi designado.
...........
Art. 11. A vantagem de que trata esta Lei integra os proventos de aposentadoria e pensões.
11. Assim, ao analisar o tema, no âmbito do Acórdão 2.076/2005 – Plenário (Ministro Revisor Valmir Campelo), este
Tribunal fixou entendimento de que seria assegurado na aposentadoria a vantagem decorrente da opção, prevista no art. 2º da
Lei nº 8.911/94, aos servidores que, até a data de 18 de janeiro de 1995, tenham satisfeito os pressupostos temporais
estabelecidos no art. 193 da Lei 8.112/90, ainda que sem os requisitos para aposentação em qualquer modalidade.
12. Tal Acórdão foi proferido em sede de Embargos de Declaração opostos ao Acórdão 589/2009 – Plenário (MinistroRelator Augusto Sherman) que, por sua vez, foi oriundo de Recurso de Reexame contra a Decisão 844/2001 – Plenário (MinistroRelator Walton Alencar Rodrigues).
13. Ao proferir tal entendimento no Acórdão 2.076/2005, este Tribunal baseou-se no conteúdo das Leis 8.112/1990,
8.911/1994 e 9.624/1998.
14. Todavia, após a publicação da Emenda Constitucional 20/1998, que inseriu o parágrafo segundo no art. 40 da
Constituição Federal, tal entendimento deixou de produzir efeitos:
“Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de
15/12/98)
....................
§ 2º Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do
respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da
pensão”. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
15. Isso porque, a partir desse comando constitucional, foi estabelecido um limitador a ser observado por ocasião da
concessão de aposentadorias e pensões por morte, qual seja, a remuneração do servidor no cargo efetivo. Assim, nenhum
servidor poderá, por ocasião de sua aposentadoria, ter proventos superiores que a remuneração do seu cargo efetivo na
atividade.
16. Portanto, o alcance do entendimento exposto no Acórdão 2.076/2005 – TCU – Plenário se limita até o dia
16/12/1998, haja vista que, a incorporação da vantagem de opção aos proventos de aposentadoria ou pensões acarreta
descumprimento do art. 40, § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
17. Sobre o tema (art. 40, § 2º, da Constituição Federal), segue abaixo decisão do Supremo Tribunal Federal no âmbito
do Agravo Regimental 721.354/MG, cuja relatora foi a Ministra Ellen Gracie:
“Revisão de pensão por morte. Cumulação: previdenciária e acidentária. (...) O quantum da pensão por morte, nos
termos do art. 40, § 2º, § 7º e § 8º, não pode extrapolar a totalidade dos vencimentos da remuneração do servidor à época do
seu falecimento”.
[AI 721.354 AgR, rel. min. Ellen Gracie, j. 14-12-2010, 2ª T, DJE de 9-2-2011.]
18. Percebe-se que o comando do art. 40, § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional
20/1998, foi editado exatamente para dar efetividade ao sistema contributivo e solidário da Previdência Social, haja vista que
o servidor jamais poderia efetivar contribuição social de valor que não seria incorporado aos proventos de inatividade.
19. A incorporação aos proventos de aposentadoria ou pensão de qualquer vantagem (no caso concreto a vantagem de
opção), sem a respectiva contribuição previdenciária na ativa, contraria os princípios da solidariedade, da contributividade e
do equilíbrio financeiro e atuarial, todos insculpidos no caput do art. 40 da Constituição Federal.
20. Em virtude da instituição do princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, uma nova fase da Previdência Social foi
inaugurada, trazendo a necessidade de uma legislação que considere a necessidade de sustentabilidade financeira do sistema e
que permita a concessão de benefícios com uma estreita relação com os valores contribuídos.
21. O princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, assim, se constitui como um princípio que busca o equilíbrio das
contas da previdência social, sob o aspecto financeiro e atuarial, global e individual. É um princípio que busca garantir a
manutenção do sistema previdenciário, fazendo com que os benefícios devidos por lei sejam satisfeitos no presente e no futuro.
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Utilizando, para isso, técnicas financeiras e atuariais que considerem fatores como a variação demográfica da população,
volume de contribuições e de benefícios em manutenção, períodos de contribuição de manutenção de benefícios, além de
diversos outros fatores que devam ser considerados para que haja esse equilíbrio.
22. O princípio foi inserido no texto da Lei Maior como mandamento a ser perseguido pelo legislador ordinário ou
interprete da norma e acompanhado de perto pelo organizador da Previdência Social. Não se trata de abstração especulativa
ou construção doutrinária; é comando dispositivo invocável quando das medidas que atentem contra sua determinação. Se
ignorado pelo administrador ou legislador ordinário, vale dizer, pelo aplicador da regra previdenciária, a providência tomada
reveste-se da classificação jurídica de inconstitucionalidade, sobrevindo os consectários inerentes.
23. A respeito do tema, segue abaixo entendimentos do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o tema:
“O princípio da solidariedade se presta a universalizar o âmbito de potenciais contribuintes, mitigando a referibilidade
que é própria das contribuições. Não se presta o referido postulado a legitimar distorções na base de cálculo das contribuições,
as quais, no intuito desmedido de arrecadar, acarretam o desvirtuamento da natureza retributiva que deve marcar os regimes
de previdência”.
[ARE 669.573 AgR, rel. min. Roberto Barroso, j. 4-8-2015, 1ª T, DJE de 26-8-2015.]
“O sistema público de previdência social é fundamentado no princípio da solidariedade (art. 3º, I, da CB/1988),
contribuindo os ativos para financiar os benefícios pagos aos inativos. Se todos, inclusive inativos e pensionistas, estão sujeitos
ao pagamento das contribuições, bem como aos aumentos de suas alíquotas, seria flagrante a afronta ao princípio da isonomia
se o legislador distinguisse, entre os beneficiários, alguns mais e outros menos privilegiados, eis que todos contribuem, conforme
as mesmas regras, para financiar o sistema. Se as alterações na legislação sobre custeio atingem a todos, indiscriminadamente,
já que as contribuições previdenciárias têm natureza tributária, não há que se estabelecer discriminação entre os beneficiários,
sob pena de violação do princípio constitucional da isonomia”.
[RE 450.855 AgR, rel. min. Eros Grau, j. 23-8-2005, 1ª T, DJ de 9-12-2005.]
“Impossibilidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias. A jurisprudência
do STF firmou-se no sentido de que somente as parcelas que podem ser incorporadas à remuneração do servidor para fins de
aposentadoria podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária”.
[AI 710.361 AgR, rel. min. Cármen Lúcia, j. 7-4-2009, 1ª T, DJE de 8-5-2009.]
= AI 712.880 AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 26-5-2009, 1ª T, DJE de 11-9-2009
Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 163 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso
extraordinário para determinar a restituição das parcelas não prescritas, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros
Teori Zavascki, Dias Toffoli (Presidente), Marco Aurélio e Gilmar Mendes. Em seguida, por maioria, fixou-se a seguinte tese:
“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público,
tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’”, vencido o Ministro
Marco Aurélio. Não votou o Ministro Alexandre de Moraes, sucessor do Ministro Teori Zavascki. Ausente, justificadamente, o
Ministro Celso de Mello. Plenário, 11.10.2018.
RE 593.068/SC (Min. Relator Roberto Barroso)
24. Percebe-se que é entendimento pacífico do STF de que somente as parcelas que podem ser incorporadas à
remuneração do servidor para fins de aposentadoria podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária.
25. Com base nessa jurisprudência do STF, esta Unidade Técnica entende que a recíproca também é verdadeira, ou
seja, somente as parcelas que sofrem a incidência da contribuição previdenciária na atividade podem ser incorporadas à
remuneração do servidor para fins de aposentadoria e pensões.
26. Esta Corte de Contas já se pronunciou sobre essa matéria. O item 9.2.1. do Acórdão 1.286/2008-TCU-Plenário,
relator: Ministro Marcos Bemquerer, esclarece que:
“9.2.1. no regime contributivo previdenciário constitucional é vedado ao servidor público carrear para os proventos da
aposentadoria ou para a pensão por ele instituída parcela da remuneração sobre a qual não incidiu desconto previdenciário”;
27. Além disso, entende-se que está claro no voto do Ministro Benjamin Zymler, proferido no Acórdão 2.000/2017-TCUPlenário, de que é necessária a contribuição previdenciária, na ativa, de qualquer parcela que seja incorporável aos proventos
de aposentadorias e pensões.
28. Assim, entende-se que não se alinha ao atual comando constitucional a incorporação aos proventos de
aposentadorias e pensões de determinada parcela que não haja incidência de contribuição previdenciária na ativa, como é o
caso da vantagem de “opção” aqui tratada que sequer é paga aos servidores em atividade.
29. Corroborando com o comando constitucional, no âmbito do Acórdão 1.599/2019 – TCU – Plenário (Ministro-Relator
Benjamin Zymler), este Tribunal fixou entendimento de que era “vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da
Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão (“opção”), aos servidores que
implementaram os requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou
o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria”.
30. Diante disso, por se tratar de vantagem que proporciona um acréscimo aos proventos de aposentadoria em relação
à última remuneração contributiva da atividade, é indevida a incorporação da vantagem que trata o art. 193 da Lei 8.112/1990,
inclusive o pagamento parcial da função comissionada (“opção”) aos servidores que implementaram os requisitos de
aposentadoria após 16/12/1998, em face do disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela
Emenda Constitucional 20/1998.
Incorporação de quintos/décimos de função.
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31. Sobre a vantagem de quintos, a jurisprudência deste Tribunal consubstanciada na Decisão 925/1999-Plenário
(Ministro-Relator Walton Alencar) e Acórdãos 731/2003-Plenário e 732/2003-Plenário (ambos de Relatoria do Ministro
Guilherme Palmeira), que se alinha à decisão do Supremo Tribunal Federal - STF no âmbito do Recurso Extraordinário
638.115/CE (Relator Ministro Gilmar Mendes), admite a incorporação ou atualização da vantagem de quintos, transformada
em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI pelo art. 62-A da Lei 8.112/1990, somente até o dia 8/4/1998, conforme
previsto no art. 3º da Lei 9.624/1998.
32. Ademais, nos termos do Acórdão 5.455/2018 - 2ª Câmara (Ministro-Relator José Mucio Monteiro), eventual tempo
residual existente em 10/11/1997, não empregado para a concessão de quintos, pode ser utilizado para incorporação de apenas
um décimo, nos termos do art. 5º da Lei 9.624/1998, com termo final, a qualquer tempo, na data em que o servidor completar o
interstício de doze meses, de acordo com a sistemática definida na redação original do art. 3º da Lei 8.911/1994, com posterior
transformação em VPNI.
33. Passa-se, a partir desse momento, à análise dos atos em destaque:
33.1 A concessão da vantagem de “quintos” ou “décimos” está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal.
33.2 Sobre a vantagem de “opção”, entende-se que sua concessão foi indevida, visto que proporcionou um acréscimo
aos proventos de aposentadoria em relação a última remuneração contributiva da atividade, resultando em descumprimento do
disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
33.3 Especificamente sobre o acréscimo de 13,23% (VPI – Decisão judicial) sobre as parcelas remuneratórias, entendese desnecessário maiores comentários, haja vista que ele não está refletindo nos proventos atuais (peça 2), em face de decisão
do Supremo Tribunal Federal na Reclamação 14872, que determinou a cessação do pagamento desse acréscimo.
34. Nada obstante, deve-se dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, nos termos do
Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal.
35. Por fim, vale destacar que o aludido ato deu entrada neste Tribunal há menos de cinco anos, não sendo aplicável,
portanto, o procedimento de contraditório e ampla defesa determinado pelo Acórdão 587/2011-TCU-Plenário.
CONCLUSÃO
36. A abrangência e a profundidade das verificações levadas a efeito fundamentam convicção de que o ato de
aposentadoria deve ser apreciado pela ilegalidade, em razão de conter o pagamento da vantagem de opção que trata o art. 2º
da Lei 8.911/1994 (c/c art. 18 da Lei 11.416/2006), o que proporcionou um acréscimo aos proventos de aposentadoria em
relação a última remuneração contributiva da atividade, resultando em descumprimento do disposto no art. 40, caput e § 2º, da
Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
37. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1 o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei
8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, propõe-se:
a) considerar ilegal e negar o registro do ato constante do presente processo.
b) dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106
da Súmula de Jurisprudência do TCU;
c) determinar à Unidade Jurisdicionada que:
c.1) abstenha de realizar pagamentos para o ato ora apreciado pela ilegalidade, no prazo 15 (quinze) dias, contados a
partir da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos
do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU;
c.2) emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias, após corrigida a
falha que ensejou na ilegalidade do ato;
c.3) comunique a interessada do teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição
de eventuais recursos não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os
recursos não sejam providos;
c.4) no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a
interessada está ciente do julgamento deste Tribunal.

VOTO
Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de Rosana Moreira Bruschi, no cargo de Técnico Judiciário do Tribunal
Regional do Trabalho da 3ª Região/MG, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU),
de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal.
Acolho na íntegra os pareces da Unidade Técnica e do Ministério Público, os quais adoto como razões de decidir.
O ato em exame contém o pagamento da vantagem denominada “opção”, o que proporciona acréscimo aos proventos de
aposentadoria em relação à última remuneração contributiva da servidora em atividade, resultando no descumprimento do
disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
Além da fundamentação já exposta no relatório, cumpre citar que, por meio do Acórdão 1.599/2019 – TCU – Plenário,
este Tribunal fixou o seguinte entendimento:
9.4. firmar entendimento de que é vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive
o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão (“opção”), aos servidores que implementaram os requisitos de
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aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou o valor dos proventos à
remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria.
Ante o exposto, julgo ilegal o ato, negando-lhe registro.
Voto, pois, no sentido de que o Tribunal acolha a minuta de acórdão que submeto à deliberação deste Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 526/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 031.186/2019-0.
2. Grupo I – Classe de Assunto: Aposentadoria.
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Rosana Moreira Bruschi (571.965.676-68).
4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região/MG.
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidora do Tribunal Regional do Trabalho
da 3ª Região/MG,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões
expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1º, V, e 39, II, em:
9.1. considerar ilegal a presente concessão e negar registro ao respectivo ato;
9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada, nos termos do Enunciado 106
da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal;
9.3. determinar ao órgão de origem que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da
autoridade administrativa omissa:
9.3.1. 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;
9.3.2. suspenda os pagamentos realizados com base no ato ora impugnado;
9.3.3. emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias, após corrigida a falha
que ensejou a ilegalidade do ato.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0526-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues (Relator), Bruno Dantas e Vital
do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.

GRUPO I – CLASSE IV – Primeira Câmara
TC 031.220/2019-3
Natureza: Aposentadoria
Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região
Interessado: Claudio Coelho da Cruz (249.121.580-20)
Representação legal: não há
SUMÁRIO: APOSENTADORIA. VANTAGEM DENOMINADA OPÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998.
VEDAÇÃO. ILEGALIDADE. DETERMINAÇÕES. CIÊNCIA.
RELATÓRIO

Adoto, como relatório, a instrução da Sefip (peças 4/5), que contou com a anuência do Ministério Público (peça 6).
Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de CLAUDIO COELHO DA CRUZ (CPF: 249.121.580-20) no cargo de
Técnico Judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal
de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal.
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2. O ato foi cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema SISAC, na forma da Instrução Normativa
TCU 55/2007.
EXAME TÉCNICO
3. A aposentadoria se deu na modalidade voluntária, com proventos integrais, calculados com base na última
remuneração do cargo em que se deu a aposentadoria, com fundamento no art. 3º da Emenda Constitucional 47/2005.
4. De acordo com as informações do ato concessório, verifica-se que o interessado implementou os requisitos para se
aposentar, visto que possuía idade, tempo de contribuição, de serviço público, de carreira e de cargo requeridos pelo
fundamento concessório.
5. Detectou-se a concessão da vantagem de opção que trata o art. 2º da Lei 8.911/1994 (c/c art. 18 da Lei 11.416/2006),
e a vantagem de quintos/décimos, transformada em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, pelo artigo 62-A da
Lei 8.112/1990 que passaremos a discorrer abaixo.
Incorporação de opção de função.
6. A possibilidade de carrear para a aposentadoria as vantagens da comissão ou função gratificada adveio com a Lei
1.711/1952, que assim estabelecia em seu art. 180:
“Art. 180. O funcionário que contar mais de 35 anos de serviço público será aposentado:
a) com as vantagens da comissão ou função gratificada em cujo exercício se achar, desde que o exercício abranja, sem
interrupção, os cinco anos anteriores;
b) com idênticas vantagens, desde que o exercício do cargo em comissão ou da função gratificada tenha compreendido
um período de dez anos, consecutivos ou não, mesmo que, ao aposentar-se, o funcionário já esteja fora daquele exercício”.
7. Tal previsão também estava no art. 193 da Lei 8.112/1990:
“Art. 193. O servidor que tiver exercido função de direção, chefia, assessoramento, assistência ou cargo em comissão,
por período de 5 (cinco) anos consecutivos, ou 10 (dez) anos interpolados, poderá aposentar-se com a gratificação da função
ou remuneração do cargo em comissão, de maior valor, desde que exercido por um período mínimo de 2 (dois) anos.
§ 1° Quando o exercício da função ou cargo em comissão de maior valor não corresponder ao período de 2 (dois) anos,
será incorporada a gratificação ou remuneração da função ou cargo em comissão imediatamente inferior dentre os exercidos.
§ 2° A aplicação do disposto neste artigo exclui as vantagens previstas no art. 192, bem como a incorporação de que
trata o art. 62, ressalvado o direito de opção”.
8. Esse regramento vigorou até o dia 18 de janeiro de 1995, quando foi editado a Medida Provisória 831 que, depois de
diversas reedições, foi convertida na Lei 9.527/1997.
9. A Lei 9.624/1998 também tratou de disciplinar a data limite para a concessão da vantagem do art. 193 da Lei
8.112/1990:
“Art. 7º É assegurado o direito à vantagem de que trata a art. 193 da Lei nº 8.112, de 1990, aos servidores que, até 19
de janeiro de 1995, tenham completado todos os requisitos para obtenção de aposentadoria dentro das normas até então
vigentes.
Parágrafo único. A aplicação do disposto no caput exclui a incorporação a que se referia o art. 62 e as vantagens
previstas no art. 192 da Lei nº 8.112, de 1990”.
10. Já a possibilidade de carrear para a aposentadoria a vantagem de “opção” adveio com a edição da Lei 8.911/1994,
que assim estabelecia:
“Art. 2º É facultado ao servidor investido em cargo em comissão ou função de direção, chefia e assessoramento, previstos
nesta Lei, optar pela remuneração correspondente ao vencimento de seu cargo efetivo, acrescido de cinqüenta e cinco por cento
do vencimento fixado para o cargo em comissão, ou das funções de direção, chefia e assessoramento e da gratificação de
atividade pelo desempenho de função, e mais a representação mensal.
Parágrafo único. O servidor investido em função gratificada (FG) ou de representação (GR), ou assemelhadas,
constantes do Anexo desta Lei, perceberá o valor do vencimento do cargo efetivo, acrescido da remuneração da função para a
qual foi designado.
...........
Art. 11. A vantagem de que trata esta Lei integra os proventos de aposentadoria e pensões.
11. Assim, ao analisar o tema, no âmbito do Acórdão 2.076/2005 – Plenário (Ministro Revisor Valmir Campelo), este
Tribunal fixou entendimento de que seria assegurado na aposentadoria a vantagem decorrente da opção, prevista no art. 2º da
Lei nº 8.911/94, aos servidores que, até a data de 18 de janeiro de 1995, tenham satisfeito os pressupostos temporais
estabelecidos no art. 193 da Lei 8.112/90, ainda que sem os requisitos para aposentação em qualquer modalidade.
12. Tal Acórdão foi proferido em sede de Embargos de Declaração opostos ao Acórdão 589/2009 – Plenário (MinistroRelator Augusto Sherman) que, por sua vez, foi oriundo de Recurso de Reexame contra a Decisão 844/2001 – Plenário (MinistroRelator Walton Alencar Rodrigues).
13. Ao proferir tal entendimento no Acórdão 2.076/2005, este Tribunal baseou-se no conteúdo das Leis 8.112/1990,
8.911/1994 e 9.624/1998.
14. Todavia, após a publicação da Emenda Constitucional 20/1998, que inseriu o parágrafo segundo no art. 40 da
Constituição Federal, tal entendimento deixou de produzir efeitos:
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“Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de
15/12/98)
....................
§ 2º Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do
respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da
pensão”. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
15. Isso porque, a partir desse comando constitucional, foi estabelecido um limitador a ser observado por ocasião da
concessão de aposentadorias e pensões por morte, qual seja, a remuneração do servidor no cargo efetivo. Assim, nenhum
servidor poderá, por ocasião de sua aposentadoria, ter proventos superiores que a remuneração do seu cargo efetivo na
atividade.
16. Portanto, o alcance do entendimento exposto no Acórdão 2.076/2005 – TCU – Plenário se limita até o dia
16/12/1998, haja vista que, a incorporação da vantagem de opção aos proventos de aposentadoria ou pensões acarreta
descumprimento do art. 40, § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
17. Sobre o tema (art. 40, § 2º, da Constituição Federal), segue abaixo decisão do Supremo Tribunal Federal no âmbito
do Agravo Regimental 721.354/MG, cuja relatora foi a Ministra Ellen Gracie:
“Revisão de pensão por morte. Cumulação: previdenciária e acidentária. (...) O quantum da pensão por morte, nos
termos do art. 40, § 2º, § 7º e § 8º, não pode extrapolar a totalidade dos vencimentos da remuneração do servidor à época do
seu falecimento”.
[AI 721.354 AgR, rel. min. Ellen Gracie, j. 14-12-2010, 2ª T, DJE de 9-2-2011.]
18. Percebe-se que o comando do art. 40, § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional
20/1998, foi editado exatamente para dar efetividade ao sistema contributivo e solidário da Previdência Social, haja vista que
o servidor jamais poderia efetivar contribuição social de valor que não seria incorporado aos proventos de inatividade.
19. A incorporação aos proventos de aposentadoria ou pensão de qualquer vantagem (no caso concreto a vantagem de
opção), sem a respectiva contribuição previdenciária na ativa, contraria os princípios da solidariedade, da contributividade e
do equilíbrio financeiro e atuarial, todos insculpidos no caput do art. 40 da Constituição Federal.
20. Em virtude da instituição do princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, uma nova fase da Previdência Social foi
inaugurada, trazendo a necessidade de uma legislação que considere a necessidade de sustentabilidade financeira do sistema e
que permita a concessão de benefícios com uma estreita relação com os valores contribuídos.
21. O princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, assim, se constitui como um princípio que busca o equilíbrio das
contas da previdência social, sob o aspecto financeiro e atuarial, global e individual. É um princípio que busca garantir a
manutenção do sistema previdenciário, fazendo com que os benefícios devidos por lei sejam satisfeitos no presente e no futuro.
Utilizando, para isso, técnicas financeiras e atuariais que considerem fatores como a variação demográfica da população,
volume de contribuições e de benefícios em manutenção, períodos de contribuição de manutenção de benefícios, além de
diversos outros fatores que devam ser considerados para que haja esse equilíbrio.
22. O princípio foi inserido no texto da Lei Maior como mandamento a ser perseguido pelo legislador ordinário ou
interprete da norma e acompanhado de perto pelo organizador da Previdência Social. Não se trata de abstração especulativa
ou construção doutrinária; é comando dispositivo invocável quando das medidas que atentem contra sua determinação. Se
ignorado pelo administrador ou legislador ordinário, vale dizer, pelo aplicador da regra previdenciária, a providência tomada
reveste-se da classificação jurídica de inconstitucionalidade, sobrevindo os consectários inerentes.
23. A respeito do tema, segue abaixo entendimentos do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o tema:
“O princípio da solidariedade se presta a universalizar o âmbito de potenciais contribuintes, mitigando a referibilidade
que é própria das contribuições. Não se presta o referido postulado a legitimar distorções na base de cálculo das contribuições,
as quais, no intuito desmedido de arrecadar, acarretam o desvirtuamento da natureza retributiva que deve marcar os regimes
de previdência”.
[ARE 669.573 AgR, rel. min. Roberto Barroso, j. 4-8-2015, 1ª T, DJE de 26-8-2015.]
“O sistema público de previdência social é fundamentado no princípio da solidariedade (art. 3º, I, da CB/1988),
contribuindo os ativos para financiar os benefícios pagos aos inativos. Se todos, inclusive inativos e pensionistas, estão sujeitos
ao pagamento das contribuições, bem como aos aumentos de suas alíquotas, seria flagrante a afronta ao princípio da isonomia
se o legislador distinguisse, entre os beneficiários, alguns mais e outros menos privilegiados, eis que todos contribuem, conforme
as mesmas regras, para financiar o sistema. Se as alterações na legislação sobre custeio atingem a todos, indiscriminadamente,
já que as contribuições previdenciárias têm natureza tributária, não há que se estabelecer discriminação entre os beneficiários,
sob pena de violação do princípio constitucional da isonomia”.
[RE 450.855 AgR, rel. min. Eros Grau, j. 23-8-2005, 1ª T, DJ de 9-12-2005.]
“Impossibilidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias. A jurisprudência
do STF firmou-se no sentido de que somente as parcelas que podem ser incorporadas à remuneração do servidor para fins de
aposentadoria podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária”.
[AI 710.361 AgR, rel. min. Cármen Lúcia, j. 7-4-2009, 1ª T, DJE de 8-5-2009.]
= AI 712.880 AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 26-5-2009, 1ª T, DJE de 11-9-2009
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Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 163 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso
extraordinário para determinar a restituição das parcelas não prescritas, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros
Teori Zavascki, Dias Toffoli (Presidente), Marco Aurélio e Gilmar Mendes. Em seguida, por maioria, fixou-se a seguinte tese:
“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público,
tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’”, vencido o Ministro
Marco Aurélio. Não votou o Ministro Alexandre de Moraes, sucessor do Ministro Teori Zavascki. Ausente, justificadamente, o
Ministro Celso de Mello. Plenário, 11.10.2018.
RE 593.068/SC (Min. Relator Roberto Barroso)
24. Percebe-se que é entendimento pacífico do STF de que somente as parcelas que podem ser incorporadas à
remuneração do servidor para fins de aposentadoria podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária.
25. Com base nessa jurisprudência do STF, esta Unidade Técnica entende que a recíproca também é verdadeira, ou
seja, somente as parcelas que sofrem a incidência da contribuição previdenciária na atividade podem ser incorporadas à
remuneração do servidor para fins de aposentadoria e pensões.
26. Esta Corte de Contas já se pronunciou sobre essa matéria. O item 9.2.1. do Acórdão 1.286/2008-TCU-Plenário,
relator: Ministro Marcos Bemquerer, esclarece que:
“9.2.1. no regime contributivo previdenciário constitucional é vedado ao servidor público carrear para os proventos da
aposentadoria ou para a pensão por ele instituída parcela da remuneração sobre a qual não incidiu desconto previdenciário”;
27. Além disso, entende-se que está claro no voto do Ministro Benjamin Zymler, proferido no Acórdão 2.000/2017-TCUPlenário, de que é necessária a contribuição previdenciária, na ativa, de qualquer parcela que seja incorporável aos proventos
de aposentadorias e pensões.
28. Assim, entende-se que não se alinha ao atual comando constitucional a incorporação aos proventos de
aposentadorias e pensões de determinada parcela que não haja incidência de contribuição previdenciária na ativa, como é o
caso da vantagem de “opção” aqui tratada que sequer é paga aos servidores em atividade.
29. Corroborando com o comando constitucional, no âmbito do Acórdão 1.599/2019 – TCU – Plenário (Ministro-Relator
Benjamin Zymler), este Tribunal fixou entendimento de que era “vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da
Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão (“opção”), aos servidores que
implementaram os requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou
o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria”.
30. Diante disso, por se tratar de vantagem que proporciona um acréscimo aos proventos de aposentadoria em relação
à última remuneração contributiva da atividade, é indevida a incorporação da vantagem que trata o art. 193 da Lei 8.112/1990,
inclusive o pagamento parcial da função comissionada (“opção”) aos servidores que implementaram os requisitos de
aposentadoria após 16/12/1998, em face do disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela
Emenda Constitucional 20/1998.
Incorporação de quintos/décimos de função.
31. Sobre a vantagem de quintos, a jurisprudência deste Tribunal consubstanciada na Decisão 925/1999-Plenário
(Ministro-Relator Walton Alencar) e Acórdãos 731/2003-Plenário e 732/2003-Plenário (ambos de Relatoria do Ministro
Guilherme Palmeira), que se alinha à decisão do Supremo Tribunal Federal - STF no âmbito do Recurso Extraordinário
638.115/CE (Relator Ministro Gilmar Mendes), admite a incorporação ou atualização da vantagem de quintos, transformada
em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI pelo art. 62-A da Lei 8.112/1990, somente até o dia 8/4/1998, conforme
previsto no art. 3º da Lei 9.624/1998.
32. Ademais, nos termos do Acórdão 5.455/2018 - 2ª Câmara (Ministro-Relator José Mucio Monteiro), eventual tempo
residual existente em 10/11/1997, não empregado para a concessão de quintos, pode ser utilizado para incorporação de apenas
um décimo, nos termos do art. 5º da Lei 9.624/1998, com termo final, a qualquer tempo, na data em que o servidor completar o
interstício de doze meses, de acordo com a sistemática definida na redação original do art. 3º da Lei 8.911/1994, com posterior
transformação em VPNI.
33. Passa-se, a partir desse momento, à análise do ato em destaque:
33.1 A concessão da vantagem de “quintos” ou “décimos” está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal.
33.2 Sobre a vantagem de “opção”, entende-se que sua concessão foi indevida, visto que proporcionou um acréscimo
aos proventos de aposentadoria em relação a última remuneração contributiva da atividade, resultando em descumprimento do
disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
33.3 Especificamente sobre o acréscimo de 13,23% (VPI – Decisão judicial) sobre as parcelas remuneratórias, entendese desnecessário maiores comentários, haja vista que ele não está refletindo nos proventos atuais (peça 2), em face de decisão
do Supremo Tribunal Federal na Reclamação 14872, que determinou a cessação do pagamento desse acréscimo.
34. Nada obstante, deve-se dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, nos termos do
Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal.
35. Por fim, vale destacar que o aludido ato deu entrada neste Tribunal há menos de cinco anos, não sendo aplicável,
portanto, o procedimento de contraditório e ampla defesa determinado pelo Acórdão 587/2011-TCU-Plenário.
CONCLUSÃO
36. A abrangência e a profundidade das verificações levadas a efeito fundamentam convicção de que o ato de
aposentadoria deve ser apreciado pela ilegalidade, em razão de conter o pagamento da vantagem de opção que trata o art. 2º
da Lei 8.911/1994 (c/c art. 18 da Lei 11.416/2006), o que proporcionou um acréscimo aos proventos de aposentadoria em
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relação a última remuneração contributiva da atividade, resultando em descumprimento do disposto no art. 40, caput e § 2º, da
Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
37. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei
8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, propõe-se:
a) considerar ilegal e negar o registro do ato constante do presente processo.
b) dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106
da Súmula de Jurisprudência do TCU;
c) determinar à Unidade Jurisdicionada que:
c.1) abstenha de realizar pagamentos para o ato ora apreciado pela ilegalidade, no prazo 15 (quinze) dias, contados a
partir da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos
do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU;
c.2) emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias, após corrigida a
falha que ensejou na ilegalidade do ato;
c.3) comunique o interessado do teor desta decisão, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição
de eventuais recursos não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os
recursos não sejam providos;
c.4) no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que o
interessado está ciente do julgamento deste Tribunal.

VOTO
Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de Claúdio Coelho da Cruz, no cargo de Técnico Judiciário do Tribunal
Regional do Trabalho da 9ª Região, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de
acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal.
Acolho na íntegra os pareces da Unidade Técnica e do Ministério Público, os quais adoto como razões de decidir.
O ato em exame contém o pagamento da vantagem denominada “opção”, o que proporciona acréscimo aos proventos de
aposentadoria em relação à última remuneração contributiva do servidor em atividade, resultando no descumprimento do
disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
Além da fundamentação já exposta no relatório, cumpre citar que, por meio do Acórdão 1.599/2019 – TCU – Plenário,
este Tribunal fixou o seguinte entendimento:
9.4. firmar entendimento de que é vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive
o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão (“opção”), aos servidores que implementaram os requisitos de
aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou o valor dos proventos à
remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria.
Ante o exposto, julgo ilegal o ato, negando-lhe registro.
Voto, pois, no sentido de que o Tribunal acolha a minuta de acórdão que submeto à deliberação deste Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 527/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 031.220/2019-3.
2. Grupo I – Classe de Assunto: Aposentadoria
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Cláudio Coelho da Cruz (249.121.580-20).
4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região.
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidor do Tribunal Regional do Trabalho
da 9ª Região,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões
expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1º, V, e 39, II, em:
9.1. considerar ilegal a presente concessão e negar registro ao respectivo ato;
9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo interessado, nos termos do Enunciado 106
da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal;
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9.3. determinar ao órgão de origem que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da
autoridade administrativa omissa:
9.3.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado no prazo de quinze dias e faça juntar aos autos o
comprovante dessa notificação nos quinze dias subsequentes;
9.3.2. suspenda os pagamentos realizados com base no ato ora impugnado;
9.3.3. emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias, após corrigida a falha
que ensejou a ilegalidade do ato.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0527-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues (Relator), Bruno Dantas e Vital
do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.

GRUPO I – CLASSE IV – Primeira Câmara
TC 031.231/2019-5
Natureza: Aposentadoria
Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região/DF e TO
Interessado: Márcia Araujo dos Santos (247.710.741-00)
Representação legal: não há
SUMÁRIO: APOSENTADORIA. VANTAGEM DENOMINADA OPÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998.
VEDAÇÃO. ILEGALIDADE. DETERMINAÇÕES. CIÊNCIA.
RELATÓRIO

Adoto, como relatório, a instrução da Sefip, que contou com a anuência do Ministério Público, vazado nos termos a seguir
transcritos:
Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de MARCIA ARAUJO DOS SANTOS (CPF: 247.710.741-00) no cargo
de Técnico Judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região/DF e TO, submetido, para fins de registro, à apreciação
do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal.
2. O ato foi cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema SISAC, na forma da Instrução Normativa
TCU 55/2007.
EXAME TÉCNICO
3. A aposentadoria se deu em razão de invalidez permanente, com proventos proporcionais, calculados com base na
última remuneração do cargo em que se deu a aposentadoria, com fundamento no art. 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal,
c/c Emenda Constitucional 70/2012.
4. De acordo com as informações do ato concessório, verifica-se que a interessada implementou os requisitos do
fundamento concessório.
5. Detectou-se a concessão da vantagem de opção que trata o art. 2º da Lei 8.911/1994 (c/c art. 18 da Lei 11.416/2006),
e a vantagem de quintos/décimos, transformada em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, pelo artigo 62-A da
Lei 8.112/1990 que passaremos a discorrer abaixo.
Incorporação de opção de função.
6. A possibilidade de carrear para a aposentadoria as vantagens da comissão ou função gratificada adveio com a Lei
1.711/1952, que assim estabelecia em seu art. 180:
“Art. 180. O funcionário que contar mais de 35 anos de serviço público será aposentado:
a) com as vantagens da comissão ou função gratificada em cujo exercício se achar, desde que o exercício abranja, sem
interrupção, os cinco anos anteriores;
b) com idênticas vantagens, desde que o exercício do cargo em comissão ou da função gratificada tenha compreendido
um período de dez anos, consecutivos ou não, mesmo que, ao aposentar-se, o funcionário já esteja fora daquele exercício”.
7. Tal previsão também estava no art. 193 da Lei 8.112/1990:
“Art. 193. O servidor que tiver exercido função de direção, chefia, assessoramento, assistência ou cargo em comissão,
por período de 5 (cinco) anos consecutivos, ou 10 (dez) anos interpolados, poderá aposentar-se com a gratificação da função
ou remuneração do cargo em comissão, de maior valor, desde que exercido por um período mínimo de 2 (dois) anos.
§ 1° Quando o exercício da função ou cargo em comissão de maior valor não corresponder ao período de 2 (dois) anos,
será incorporada a gratificação ou remuneração da função ou cargo em comissão imediatamente inferior dentre os exercidos.
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§ 2° A aplicação do disposto neste artigo exclui as vantagens previstas no art. 192, bem como a incorporação de que
trata o art. 62, ressalvado o direito de opção”.
8. Esse regramento vigorou até o dia 18 de janeiro de 1995, quando foi editado a Medida Provisória 831 que, depois de
diversas reedições, foi convertida na Lei 9.527/1997.
9. A Lei 9.624/1998 também tratou de disciplinar a data limite para a concessão da vantagem do art. 193 da Lei
8.112/1990:
“Art. 7º É assegurado o direito à vantagem de que trata a art. 193 da Lei nº 8.112, de 1990, aos servidores que, até 19
de janeiro de 1995, tenham completado todos os requisitos para obtenção de aposentadoria dentro das normas até então
vigentes.
Parágrafo único. A aplicação do disposto no caput exclui a incorporação a que se referia o art. 62 e as vantagens
previstas no art. 192 da Lei nº 8.112, de 1990”.
10. Já a possibilidade de carrear para a aposentadoria a vantagem de “opção” adveio com a edição da Lei 8.911/1994,
que assim estabelecia:
“Art. 2º É facultado ao servidor investido em cargo em comissão ou função de direção, chefia e assessoramento, previstos
nesta Lei, optar pela remuneração correspondente ao vencimento de seu cargo efetivo, acrescido de cinqüenta e cinco por cento
do vencimento fixado para o cargo em comissão, ou das funções de direção, chefia e assessoramento e da gratificação de
atividade pelo desempenho de função, e mais a representação mensal.
Parágrafo único. O servidor investido em função gratificada (FG) ou de representação (GR), ou assemelhadas,
constantes do Anexo desta Lei, perceberá o valor do vencimento do cargo efetivo, acrescido da remuneração da função para a
qual foi designado.
...........
Art. 11. A vantagem de que trata esta Lei integra os proventos de aposentadoria e pensões.
11. Assim, ao analisar o tema, no âmbito do Acórdão 2.076/2005 – Plenário (Ministro Revisor Valmir Campelo), este
Tribunal fixou entendimento de que seria assegurado na aposentadoria a vantagem decorrente da opção, prevista no art. 2º da
Lei nº 8.911/94, aos servidores que, até a data de 18 de janeiro de 1995, tenham satisfeito os pressupostos temporais
estabelecidos no art. 193 da Lei 8.112/90, ainda que sem os requisitos para aposentação em qualquer modalidade.
12. Tal Acórdão foi proferido em sede de Embargos de Declaração opostos ao Acórdão 589/2009 – Plenário (MinistroRelator Augusto Sherman) que, por sua vez, foi oriundo de Recurso de Reexame contra a Decisão 844/2001 – Plenário (MinistroRelator Walton Alencar Rodrigues).
13. Ao proferir tal entendimento no Acórdão 2.076/2005, este Tribunal baseou-se no conteúdo das Leis 8.112/1990,
8.911/1994 e 9.624/1998.
14. Todavia, após a publicação da Emenda Constitucional 20/1998, que inseriu o parágrafo segundo no art. 40 da
Constituição Federal, tal entendimento deixou de produzir efeitos:
“Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de
15/12/98)
....................
§ 2º Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do
respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da
pensão”. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
15. Isso porque, a partir desse comando constitucional, foi estabelecido um limitador a ser observado por ocasião da
concessão de aposentadorias e pensões por morte, qual seja, a remuneração do servidor no cargo efetivo. Assim, nenhum
servidor poderá, por ocasião de sua aposentadoria, ter proventos superiores que a remuneração do seu cargo efetivo na
atividade.
16. Portanto, o alcance do entendimento exposto no Acórdão 2.076/2005 – TCU – Plenário se limita até o dia
16/12/1998, haja vista que, a incorporação da vantagem de opção aos proventos de aposentadoria ou pensões acarreta
descumprimento do art. 40, § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
17. Sobre o tema (art. 40, § 2º, da Constituição Federal), segue abaixo decisão do Supremo Tribunal Federal no âmbito
do Agravo Regimental 721.354/MG, cuja relatora foi a Ministra Ellen Gracie:
“Revisão de pensão por morte. Cumulação: previdenciária e acidentária. (...) O quantum da pensão por morte, nos
termos do art. 40, § 2º, § 7º e § 8º, não pode extrapolar a totalidade dos vencimentos da remuneração do servidor à época do
seu falecimento”.
[AI 721.354 AgR, rel. min. Ellen Gracie, j. 14-12-2010, 2ª T, DJE de 9-2-2011.]
18. Percebe-se que o comando do art. 40, § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional
20/1998, foi editado exatamente para dar efetividade ao sistema contributivo e solidário da Previdência Social, haja vista que
o servidor jamais poderia efetivar contribuição social de valor que não seria incorporado aos proventos de inatividade.
19. A incorporação aos proventos de aposentadoria ou pensão de qualquer vantagem (no caso concreto a vantagem de
opção), sem a respectiva contribuição previdenciária na ativa, contraria os princípios da solidariedade, da contributividade e
do equilíbrio financeiro e atuarial, todos insculpidos no caput do art. 40 da Constituição Federal.
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20. Em virtude da instituição do princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, uma nova fase da Previdência Social foi
inaugurada, trazendo a necessidade de uma legislação que considere a necessidade de sustentabilidade financeira do sistema e
que permita a concessão de benefícios com uma estreita relação com os valores contribuídos.
21. O princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, assim, se constitui como um princípio que busca o equilíbrio das
contas da previdência social, sob o aspecto financeiro e atuarial, global e individual. É um princípio que busca garantir a
manutenção do sistema previdenciário, fazendo com que os benefícios devidos por lei sejam satisfeitos no presente e no futuro.
Utilizando, para isso, técnicas financeiras e atuariais que considerem fatores como a variação demográfica da população,
volume de contribuições e de benefícios em manutenção, períodos de contribuição de manutenção de benefícios, além de
diversos outros fatores que devam ser considerados para que haja esse equilíbrio.
22. O princípio foi inserido no texto da Lei Maior como mandamento a ser perseguido pelo legislador ordinário ou
interprete da norma e acompanhado de perto pelo organizador da Previdência Social. Não se trata de abstração especulativa
ou construção doutrinária; é comando dispositivo invocável quando das medidas que atentem contra sua determinação. Se
ignorado pelo administrador ou legislador ordinário, vale dizer, pelo aplicador da regra previdenciária, a providência tomada
reveste-se da classificação jurídica de inconstitucionalidade, sobrevindo os consectários inerentes.
23. A respeito do tema, segue abaixo entendimentos do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o tema:
“O princípio da solidariedade se presta a universalizar o âmbito de potenciais contribuintes, mitigando a referibilidade
que é própria das contribuições. Não se presta o referido postulado a legitimar distorções na base de cálculo das contribuições,
as quais, no intuito desmedido de arrecadar, acarretam o desvirtuamento da natureza retributiva que deve marcar os regimes
de previdência”.
[ARE 669.573 AgR, rel. min. Roberto Barroso, j. 4-8-2015, 1ª T, DJE de 26-8-2015.]
“O sistema público de previdência social é fundamentado no princípio da solidariedade (art. 3º, I, da CB/1988),
contribuindo os ativos para financiar os benefícios pagos aos inativos. Se todos, inclusive inativos e pensionistas, estão sujeitos
ao pagamento das contribuições, bem como aos aumentos de suas alíquotas, seria flagrante a afronta ao princípio da isonomia
se o legislador distinguisse, entre os beneficiários, alguns mais e outros menos privilegiados, eis que todos contribuem, conforme
as mesmas regras, para financiar o sistema. Se as alterações na legislação sobre custeio atingem a todos, indiscriminadamente,
já que as contribuições previdenciárias têm natureza tributária, não há que se estabelecer discriminação entre os beneficiários,
sob pena de violação do princípio constitucional da isonomia”.
[RE 450.855 AgR, rel. min. Eros Grau, j. 23-8-2005, 1ª T, DJ de 9-12-2005.]
“Impossibilidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias. A jurisprudência
do STF firmou-se no sentido de que somente as parcelas que podem ser incorporadas à remuneração do servidor para fins de
aposentadoria podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária”.
[AI 710.361 AgR, rel. min. Cármen Lúcia, j. 7-4-2009, 1ª T, DJE de 8-5-2009.]
= AI 712.880 AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 26-5-2009, 1ª T, DJE de 11-9-2009
Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 163 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso
extraordinário para determinar a restituição das parcelas não prescritas, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros
Teori Zavascki, Dias Toffoli (Presidente), Marco Aurélio e Gilmar Mendes. Em seguida, por maioria, fixou-se a seguinte tese:
“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público,
tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’”, vencido o Ministro
Marco Aurélio. Não votou o Ministro Alexandre de Moraes, sucessor do Ministro Teori Zavascki. Ausente, justificadamente, o
Ministro Celso de Mello. Plenário, 11.10.2018.
RE 593.068/SC (Min. Relator Roberto Barroso)
24. Percebe-se que é entendimento pacífico do STF de que somente as parcelas que podem ser incorporadas à
remuneração do servidor para fins de aposentadoria podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária.
25. Com base nessa jurisprudência do STF, esta Unidade Técnica entende que a recíproca também é verdadeira, ou
seja, somente as parcelas que sofrem a incidência da contribuição previdenciária na atividade podem ser incorporadas à
remuneração do servidor para fins de aposentadoria e pensões.
26. Esta Corte de Contas já se pronunciou sobre essa matéria. O item 9.2.1. do Acórdão 1.286/2008-TCU-Plenário,
relator: Ministro Marcos Bemquerer, esclarece que:
“9.2.1. no regime contributivo previdenciário constitucional é vedado ao servidor público carrear para os proventos da
aposentadoria ou para a pensão por ele instituída parcela da remuneração sobre a qual não incidiu desconto previdenciário”;
27. Além disso, entende-se que está claro no voto do Ministro Benjamin Zymler, proferido no Acórdão 2.000/2017-TCUPlenário, de que é necessária a contribuição previdenciária, na ativa, de qualquer parcela que seja incorporável aos proventos
de aposentadorias e pensões.
28. Assim, entende-se que não se alinha ao atual comando constitucional a incorporação aos proventos de
aposentadorias e pensões de determinada parcela que não haja incidência de contribuição previdenciária na ativa, como é o
caso da vantagem de “opção” aqui tratada que sequer é paga aos servidores em atividade.
29. Corroborando com o comando constitucional, no âmbito do Acórdão 1.599/2019 – TCU – Plenário (Ministro-Relator
Benjamin Zymler), este Tribunal fixou entendimento de que era “vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da
Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão (“opção”), aos servidores que
implementaram os requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou
o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria”.
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30. Diante disso, por se tratar de vantagem que proporciona um acréscimo aos proventos de aposentadoria em relação
à última remuneração contributiva da atividade, é indevida a incorporação da vantagem que trata o art. 193 da Lei 8.112/1990,
inclusive o pagamento parcial da função comissionada (“opção”) aos servidores que implementaram os requisitos de
aposentadoria após 16/12/1998, em face do disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela
Emenda Constitucional 20/1998.
Incorporação de quintos/décimos de função.
31. Sobre a vantagem de quintos, a jurisprudência deste Tribunal consubstanciada na Decisão 925/1999-Plenário
(Ministro-Relator Walton Alencar) e Acórdãos 731/2003-Plenário e 732/2003-Plenário (ambos de Relatoria do Ministro
Guilherme Palmeira), que se alinha à decisão do Supremo Tribunal Federal - STF no âmbito do Recurso Extraordinário
638.115/CE (Relator Ministro Gilmar Mendes), admite a incorporação ou atualização da vantagem de quintos, transformada
em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI pelo art. 62-A da Lei 8.112/1990, somente até o dia 8/4/1998, conforme
previsto no art. 3º da Lei 9.624/1998.
32. Ademais, nos termos do Acórdão 5.455/2018 - 2ª Câmara (Ministro-Relator José Mucio Monteiro), eventual tempo
residual existente em 10/11/1997, não empregado para a concessão de quintos, pode ser utilizado para incorporação de apenas
um décimo, nos termos do art. 5º da Lei 9.624/1998, com termo final, a qualquer tempo, na data em que o servidor completar o
interstício de doze meses, de acordo com a sistemática definida na redação original do art. 3º da Lei 8.911/1994, com posterior
transformação em VPNI.
33. Passa-se, a partir desse momento, à análise do ato em destaque:
33.1 A concessão da vantagem de “quintos” ou “décimos” está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal.
33.2 Sobre a vantagem de “opção”, entende-se que sua concessão foi indevida, visto que proporcionou um acréscimo
aos proventos de aposentadoria em relação a última remuneração contributiva da atividade, resultando em descumprimento do
disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
34. Nada obstante, deve-se dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, nos termos do
Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal.
35. Por fim, vale destacar que o aludido ato deu entrada neste Tribunal há menos de cinco anos, não sendo aplicável,
portanto, o procedimento de contraditório e ampla defesa determinado pelo Acórdão 587/2011-TCU-Plenário.
CONCLUSÃO
36. A abrangência e a profundidade das verificações levadas a efeito fundamentam convicção de que o ato de
aposentadoria deve ser apreciado pela ilegalidade, em razão de conter o pagamento da vantagem de opção que trata o art. 2º
da Lei 8.911/1994 (c/c art. 18 da Lei 11.416/2006), o que proporcionou um acréscimo aos proventos de aposentadoria em
relação a última remuneração contributiva da atividade, resultando em descumprimento do disposto no art. 40, caput e § 2º, da
Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
37. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei
8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, propõe-se:
a) considerar ilegal e negar o registro do ato constante do presente processo.
b) dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106
da Súmula de Jurisprudência do TCU;
c) determinar à Unidade Jurisdicionada que:
c.1) abstenha de realizar pagamentos para o ato ora apreciado pela ilegalidade, no prazo 15 (quinze) dias, contados a
partir da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos
do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU;
c.2) emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias, após corrigida a
falha que ensejou na ilegalidade do ato;
c.3) comunique a interessada do teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição
de eventuais recursos não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os
recursos não sejam providos;
c.4) no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a
interessada está ciente do julgamento deste Tribunal.

VOTO
Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de Marcia Araújo dos Santos, no cargo de Técnico Judiciário do Tribunal
Regional do Trabalho da 10ª Região/DF e TO, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União
(TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal.
Acolho na íntegra os pareces da Unidade Técnica e do Ministério Público, os quais adoto como razões de decidir.
O ato em exame contém o pagamento da vantagem denominada “opção”, o que proporciona acréscimo aos proventos de
aposentadoria em relação à última remuneração contributiva da servidora em atividade, resultando no descumprimento do
disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
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Além da fundamentação já exposta no relatório, cumpre citar que, por meio do Acórdão 1.599/2019 – TCU – Plenário,
este Tribunal fixou o seguinte entendimento:
9.4. firmar entendimento de que é vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive
o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão (“opção”), aos servidores que implementaram os requisitos de
aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou o valor dos proventos à
remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria.
Ante o exposto, julgo ilegal o ato, negando-lhe registro.
Voto, pois, no sentido de que o Tribunal acolha a minuta de acórdão que submeto à deliberação deste Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 528/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 031.231/2019-5.
2. Grupo I – Classe de Assunto: Aposentadoria
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Márcia Araújo dos Santos (247.710.741-00).
4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região/DF e TO.
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 Pessoal (SEFIP).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidora do Tribunal Regional do Trabalho
da 10ª Região/DF e TO,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões
expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1º, V, e 39, II, em:
9.1. considerar ilegal a presente concessão e negar registro ao respectivo ato;
9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada, nos termos do Enunciado 106
da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal;
9.3. determinar ao órgão de origem que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da
autoridade administrativa omissa:
9.3.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessado no prazo de quinze dias e faça juntar aos autos o
comprovante dessa notificação nos quinze dias subsequentes;
9.3.2. suspenda os pagamentos realizados com base no ato ora impugnado;
9.3.3. emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias, após corrigida a falha
que ensejou a ilegalidade do ato.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0528-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues (Relator), Bruno Dantas e Vital
do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.

GRUPO I – CLASSE IV – Primeira Câmara
TC 031.241/2019-0
Natureza: Aposentadoria
Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região/DF e TO
Interessado: Vivaldina Pereira Queiroz Gonçalves (240.212.101-72)
Representação legal: não há
SUMÁRIO: APOSENTADORIA. VANTAGEM DENOMINADA OPÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998.
VEDAÇÃO. ILEGALIDADE. DETERMINAÇÕES. CIÊNCIA.
RELATÓRIO
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Adoto, como relatório, a instrução da Sefip, que contou com a anuência do Ministério Público, vazada nos seguintes
termos:
Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de VIVALDINA PEREIRA QUEIROZ GONÇALVES (CPF: 240.212.10172) no cargo de Técnico Judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região/DF e TO, submetido, para fins de registro,
à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal.
2. O ato foi cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema SISAC, na forma da Instrução Normativa
TCU 55/2007.
EXAME TÉCNICO
3. A aposentadoria se deu na modalidade voluntária, com proventos integrais, calculados com base na última
remuneração do cargo em que se deu a aposentadoria, com fundamento no art. 3º da Emenda Constitucional 47/2005.
4. De acordo com as informações do ato concessório, verifica-se que a interessada implementou os requisitos para se
aposentar, visto que possuía idade, tempo de contribuição, de serviço público, de carreira e de cargo requeridos pelo
fundamento concessório.
5. Detectou-se a concessão da vantagem de opção que trata o art. 2º da Lei 8.911/1994 (c/c art. 18 da Lei 11.416/2006),
e a vantagem de quintos/décimos, transformada em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, pelo artigo 62-A da
Lei 8.112/1990 que passaremos a discorrer abaixo.
Incorporação de opção de função.
6. A possibilidade de carrear para a aposentadoria as vantagens da comissão ou função gratificada adveio com a Lei
1.711/1952, que assim estabelecia em seu art. 180:
“Art. 180. O funcionário que contar mais de 35 anos de serviço público será aposentado:
a) com as vantagens da comissão ou função gratificada em cujo exercício se achar, desde que o exercício abranja, sem
interrupção, os cinco anos anteriores;
b) com idênticas vantagens, desde que o exercício do cargo em comissão ou da função gratificada tenha compreendido
um período de dez anos, consecutivos ou não, mesmo que, ao aposentar-se, o funcionário já esteja fora daquele exercício”.
7. Tal previsão também estava no art. 193 da Lei 8.112/1990:
“Art. 193. O servidor que tiver exercido função de direção, chefia, assessoramento, assistência ou cargo em comissão,
por período de 5 (cinco) anos consecutivos, ou 10 (dez) anos interpolados, poderá aposentar-se com a gratificação da função
ou remuneração do cargo em comissão, de maior valor, desde que exercido por um período mínimo de 2 (dois) anos.
§ 1° Quando o exercício da função ou cargo em comissão de maior valor não corresponder ao período de 2 (dois) anos,
será incorporada a gratificação ou remuneração da função ou cargo em comissão imediatamente inferior dentre os exercidos.
§ 2° A aplicação do disposto neste artigo exclui as vantagens previstas no art. 192, bem como a incorporação de que
trata o art. 62, ressalvado o direito de opção”.
8. Esse regramento vigorou até o dia 18 de janeiro de 1995, quando foi editado a Medida Provisória 831 que, depois de
diversas reedições, foi convertida na Lei 9.527/1997.
9. A Lei 9.624/1998 também tratou de disciplinar a data limite para a concessão da vantagem do art. 193 da Lei
8.112/1990:
“Art. 7º É assegurado o direito à vantagem de que trata a art. 193 da Lei nº 8.112, de 1990, aos servidores que, até 19
de janeiro de 1995, tenham completado todos os requisitos para obtenção de aposentadoria dentro das normas até então
vigentes.
Parágrafo único. A aplicação do disposto no caput exclui a incorporação a que se referia o art. 62 e as vantagens
previstas no art. 192 da Lei nº 8.112, de 1990”.
10. Já a possibilidade de carrear para a aposentadoria a vantagem de “opção” adveio com a edição da Lei 8.911/1994,
que assim estabelecia:
“Art. 2º É facultado ao servidor investido em cargo em comissão ou função de direção, chefia e assessoramento, previstos
nesta Lei, optar pela remuneração correspondente ao vencimento de seu cargo efetivo, acrescido de cinqüenta e cinco por cento
do vencimento fixado para o cargo em comissão, ou das funções de direção, chefia e assessoramento e da gratificação de
atividade pelo desempenho de função, e mais a representação mensal.
Parágrafo único. O servidor investido em função gratificada (FG) ou de representação (GR), ou assemelhadas,
constantes do Anexo desta Lei, perceberá o valor do vencimento do cargo efetivo, acrescido da remuneração da função para a
qual foi designado.
...........
Art. 11. A vantagem de que trata esta Lei integra os proventos de aposentadoria e pensões.
11. Assim, ao analisar o tema, no âmbito do Acórdão 2.076/2005 – Plenário (Ministro Revisor Valmir Campelo), este
Tribunal fixou entendimento de que seria assegurado na aposentadoria a vantagem decorrente da opção, prevista no art. 2º da
Lei nº 8.911/94, aos servidores que, até a data de 18 de janeiro de 1995, tenham satisfeito os pressupostos temporais
estabelecidos no art. 193 da Lei 8.112/90, ainda que sem os requisitos para aposentação em qualquer modalidade.
12. Tal Acórdão foi proferido em sede de Embargos de Declaração opostos ao Acórdão 589/2009 – Plenário (MinistroRelator Augusto Sherman) que, por sua vez, foi oriundo de Recurso de Reexame contra a Decisão 844/2001 – Plenário (MinistroRelator Walton Alencar Rodrigues).
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13. Ao proferir tal entendimento no Acórdão 2.076/2005, este Tribunal baseou-se no conteúdo das Leis 8.112/1990,
8.911/1994 e 9.624/1998.
14. Todavia, após a publicação da Emenda Constitucional 20/1998, que inseriu o parágrafo segundo no art. 40 da
Constituição Federal, tal entendimento deixou de produzir efeitos:
“Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de
15/12/98)
....................
§ 2º Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do
respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da
pensão”. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
15. Isso porque, a partir desse comando constitucional, foi estabelecido um limitador a ser observado por ocasião da
concessão de aposentadorias e pensões por morte, qual seja, a remuneração do servidor no cargo efetivo. Assim, nenhum
servidor poderá, por ocasião de sua aposentadoria, ter proventos superiores que a remuneração do seu cargo efetivo na
atividade.
16. Portanto, o alcance do entendimento exposto no Acórdão 2.076/2005 – TCU – Plenário se limita até o dia
16/12/1998, haja vista que, a incorporação da vantagem de opção aos proventos de aposentadoria ou pensões acarreta
descumprimento do art. 40, § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
17. Sobre o tema (art. 40, § 2º, da Constituição Federal), segue abaixo decisão do Supremo Tribunal Federal no âmbito
do Agravo Regimental 721.354/MG, cuja relatora foi a Ministra Ellen Gracie:
“Revisão de pensão por morte. Cumulação: previdenciária e acidentária. (...) O quantum da pensão por morte, nos
termos do art. 40, § 2º, § 7º e § 8º, não pode extrapolar a totalidade dos vencimentos da remuneração do servidor à época do
seu falecimento”.
[AI 721.354 AgR, rel. min. Ellen Gracie, j. 14-12-2010, 2ª T, DJE de 9-2-2011.]
18. Percebe-se que o comando do art. 40, § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional
20/1998, foi editado exatamente para dar efetividade ao sistema contributivo e solidário da Previdência Social, haja vista que
o servidor jamais poderia efetivar contribuição social de valor que não seria incorporado aos proventos de inatividade.
19. A incorporação aos proventos de aposentadoria ou pensão de qualquer vantagem (no caso concreto a vantagem de
opção), sem a respectiva contribuição previdenciária na ativa, contraria os princípios da solidariedade, da contributividade e
do equilíbrio financeiro e atuarial, todos insculpidos no caput do art. 40 da Constituição Federal.
20. Em virtude da instituição do princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, uma nova fase da Previdência Social foi
inaugurada, trazendo a necessidade de uma legislação que considere a necessidade de sustentabilidade financeira do sistema e
que permita a concessão de benefícios com uma estreita relação com os valores contribuídos.
21. O princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, assim, se constitui como um princípio que busca o equilíbrio das
contas da previdência social, sob o aspecto financeiro e atuarial, global e individual. É um princípio que busca garantir a
manutenção do sistema previdenciário, fazendo com que os benefícios devidos por lei sejam satisfeitos no presente e no futuro.
Utilizando, para isso, técnicas financeiras e atuariais que considerem fatores como a variação demográfica da população,
volume de contribuições e de benefícios em manutenção, períodos de contribuição de manutenção de benefícios, além de
diversos outros fatores que devam ser considerados para que haja esse equilíbrio.
22. O princípio foi inserido no texto da Lei Maior como mandamento a ser perseguido pelo legislador ordinário ou
interprete da norma e acompanhado de perto pelo organizador da Previdência Social. Não se trata de abstração especulativa
ou construção doutrinária; é comando dispositivo invocável quando das medidas que atentem contra sua determinação. Se
ignorado pelo administrador ou legislador ordinário, vale dizer, pelo aplicador da regra previdenciária, a providência tomada
reveste-se da classificação jurídica de inconstitucionalidade, sobrevindo os consectários inerentes.
23. A respeito do tema, segue abaixo entendimentos do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o tema:
“O princípio da solidariedade se presta a universalizar o âmbito de potenciais contribuintes, mitigando a referibilidade
que é própria das contribuições. Não se presta o referido postulado a legitimar distorções na base de cálculo das contribuições,
as quais, no intuito desmedido de arrecadar, acarretam o desvirtuamento da natureza retributiva que deve marcar os regimes
de previdência”.
[ARE 669.573 AgR, rel. min. Roberto Barroso, j. 4-8-2015, 1ª T, DJE de 26-8-2015.]
“O sistema público de previdência social é fundamentado no princípio da solidariedade (art. 3º, I, da CB/1988),
contribuindo os ativos para financiar os benefícios pagos aos inativos. Se todos, inclusive inativos e pensionistas, estão sujeitos
ao pagamento das contribuições, bem como aos aumentos de suas alíquotas, seria flagrante a afronta ao princípio da isonomia
se o legislador distinguisse, entre os beneficiários, alguns mais e outros menos privilegiados, eis que todos contribuem, conforme
as mesmas regras, para financiar o sistema. Se as alterações na legislação sobre custeio atingem a todos, indiscriminadamente,
já que as contribuições previdenciárias têm natureza tributária, não há que se estabelecer discriminação entre os beneficiários,
sob pena de violação do princípio constitucional da isonomia”.
[RE 450.855 AgR, rel. min. Eros Grau, j. 23-8-2005, 1ª T, DJ de 9-12-2005.]
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“Impossibilidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias. A jurisprudência
do STF firmou-se no sentido de que somente as parcelas que podem ser incorporadas à remuneração do servidor para fins de
aposentadoria podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária”.
[AI 710.361 AgR, rel. min. Cármen Lúcia, j. 7-4-2009, 1ª T, DJE de 8-5-2009.]
= AI 712.880 AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 26-5-2009, 1ª T, DJE de 11-9-2009
Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 163 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso
extraordinário para determinar a restituição das parcelas não prescritas, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros
Teori Zavascki, Dias Toffoli (Presidente), Marco Aurélio e Gilmar Mendes. Em seguida, por maioria, fixou-se a seguinte tese:
“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público,
tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’”, vencido o Ministro
Marco Aurélio. Não votou o Ministro Alexandre de Moraes, sucessor do Ministro Teori Zavascki. Ausente, justificadamente, o
Ministro Celso de Mello. Plenário, 11.10.2018.
RE 593.068/SC (Min. Relator Roberto Barroso)
24. Percebe-se que é entendimento pacífico do STF de que somente as parcelas que podem ser incorporadas à
remuneração do servidor para fins de aposentadoria podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária.
25. Com base nessa jurisprudência do STF, esta Unidade Técnica entende que a recíproca também é verdadeira, ou
seja, somente as parcelas que sofrem a incidência da contribuição previdenciária na atividade podem ser incorporadas à
remuneração do servidor para fins de aposentadoria e pensões.
26. Esta Corte de Contas já se pronunciou sobre essa matéria. O item 9.2.1. do Acórdão 1.286/2008-TCU-Plenário,
relator: Ministro Marcos Bemquerer, esclarece que:
“9.2.1. no regime contributivo previdenciário constitucional é vedado ao servidor público carrear para os proventos da
aposentadoria ou para a pensão por ele instituída parcela da remuneração sobre a qual não incidiu desconto previdenciário”;
27. Além disso, entende-se que está claro no voto do Ministro Benjamin Zymler, proferido no Acórdão 2.000/2017-TCUPlenário, de que é necessária a contribuição previdenciária, na ativa, de qualquer parcela que seja incorporável aos proventos
de aposentadorias e pensões.
28. Assim, entende-se que não se alinha ao atual comando constitucional a incorporação aos proventos de
aposentadorias e pensões de determinada parcela que não haja incidência de contribuição previdenciária na ativa, como é o
caso da vantagem de “opção” aqui tratada que sequer é paga aos servidores em atividade.
29. Corroborando com o comando constitucional, no âmbito do Acórdão 1.599/2019 – TCU – Plenário (Ministro-Relator
Benjamin Zymler), este Tribunal fixou entendimento de que era “vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da
Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão (“opção”), aos servidores que
implementaram os requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou
o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria”.
30. Diante disso, por se tratar de vantagem que proporciona um acréscimo aos proventos de aposentadoria em relação
à última remuneração contributiva da atividade, é indevida a incorporação da vantagem que trata o art. 193 da Lei 8.112/1990,
inclusive o pagamento parcial da função comissionada (“opção”) aos servidores que implementaram os requisitos de
aposentadoria após 16/12/1998, em face do disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela
Emenda Constitucional 20/1998.
Incorporação de quintos/décimos de função.
31. Sobre a vantagem de quintos, a jurisprudência deste Tribunal consubstanciada na Decisão 925/1999-Plenário
(Ministro-Relator Walton Alencar) e Acórdãos 731/2003-Plenário e 732/2003-Plenário (ambos de Relatoria do Ministro
Guilherme Palmeira), que se alinha à decisão do Supremo Tribunal Federal - STF no âmbito do Recurso Extraordinário
638.115/CE (Relator Ministro Gilmar Mendes), admite a incorporação ou atualização da vantagem de quintos, transformada
em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI pelo art. 62-A da Lei 8.112/1990, somente até o dia 8/4/1998, conforme
previsto no art. 3º da Lei 9.624/1998.
32. Ademais, nos termos do Acórdão 5.455/2018 - 2ª Câmara (Ministro-Relator José Mucio Monteiro), eventual tempo
residual existente em 10/11/1997, não empregado para a concessão de quintos, pode ser utilizado para incorporação de apenas
um décimo, nos termos do art. 5º da Lei 9.624/1998, com termo final, a qualquer tempo, na data em que o servidor completar o
interstício de doze meses, de acordo com a sistemática definida na redação original do art. 3º da Lei 8.911/1994, com posterior
transformação em VPNI.
33. Passa-se, a partir desse momento, à análise do ato em destaque:
33.1 Não há irregularidades no que se refere à vantagem de “quintos”, haja vista que está em consonância com a
jurisprudência deste Tribunal.
33.2 Sobre a vantagem de “opção”, entende-se que sua concessão foi indevida, visto que proporcionou um acréscimo
aos proventos de aposentadoria em relação a última remuneração contributiva da atividade, resultando em descumprimento do
disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
33.3 Especificamente sobre o acréscimo de 13,23% (VPI – Decisão judicial) sobre as parcelas remuneratórias, entendese desnecessário maiores comentários, haja vista que ele não está refletindo nos proventos atuais (peça 1), em face de decisão
do Supremo Tribunal Federal na Reclamação 14872, que determinou a cessação do pagamento desse acréscimo.
34. Nada obstante, deve-se dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, nos termos do
Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal.
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35. Por fim, vale destacar que o aludido ato deu entrada neste Tribunal há menos de cinco anos, não sendo aplicável,
portanto, o procedimento de contraditório e ampla defesa determinado pelo Acórdão 587/2011-TCU-Plenário.
CONCLUSÃO
36. A abrangência e a profundidade das verificações levadas a efeito fundamentam convicção de que o ato de
aposentadoria deve ser apreciado pela ilegalidade, em razão de conter o pagamento da vantagem de opção que trata o art. 2º
da Lei 8.911/1994 (c/c art. 18 da Lei 11.416/2006), o que proporcionou um acréscimo aos proventos de aposentadoria em
relação a última remuneração contributiva da atividade, resultando em descumprimento do disposto no art. 40, caput e § 2º, da
Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
37. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1 o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei
8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, propõe-se:
a) considerar ilegal e negar o registro do ato constante do presente processo.
b) dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106
da Súmula de Jurisprudência do TCU;
c) determinar à Unidade Jurisdicionada que:
c.1) abstenha de realizar pagamentos para o ato ora apreciado pela ilegalidade, no prazo 15 (quinze) dias, contados a
partir da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos
do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU;
c.2) emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias, após corrigida a
falha que ensejou na ilegalidade do ato;
c.3) comunique a interessada do teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição
de eventuais recursos não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os
recursos não sejam providos;
c.4) no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a
interessada está ciente do julgamento deste Tribunal.

VOTO
Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de Vivaldina Pereira Queiroz, no cargo de Técnico Judiciário do Tribunal
Regional do Trabalho da 10ª Região/DF e TO, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União
(TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal.
Acolho na íntegra os pareces da Unidade Técnica e do Ministério Público, os quais adoto como razões de decidir.
O ato em exame contém o pagamento da vantagem denominada “opção”, o que proporciona acréscimo aos proventos de
aposentadoria em relação à última remuneração contributiva da servidora em atividade, resultando no descumprimento do
disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
Além da fundamentação já exposta no relatório, cumpre citar que, por meio do Acórdão 1.599/2019 – TCU – Plenário,
este Tribunal fixou o seguinte entendimento:
9.4. firmar entendimento de que é vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive
o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão (“opção”), aos servidores que implementaram os requisitos de
aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou o valor dos proventos à
remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria.
Ante o exposto, julgo ilegal o ato, negando-lhe registro.
Voto, pois, no sentido de que o Tribunal acolha a minuta de acórdão que submeto à deliberação deste Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 529/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 031.241/2019-0.
2. Grupo I – Classe de Assunto: Aposentadoria.
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Vivaldina Pereira Queiroz Gonçalves (240.212.101-72).
4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região/DF e TO.
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidora do Tribunal Regional do Trabalho
da 10ª Região/DF e TO,
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ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões
expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1º, V, e 39, II, em:
9.1. considerar ilegal a presente concessão e negar registro ao respectivo ato;
9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada, nos termos do Enunciado 106
da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal;
9.3. determinar ao órgão de origem que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da
autoridade administrativa omissa:
9.3.1. 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;
9.3.2. suspenda os pagamentos realizados com base no ato ora impugnado;
9.3.3. emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias, após corrigida a falha
que ensejou a ilegalidade do ato.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0529-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues (Relator), Bruno Dantas e Vital
do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.

GRUPO I – CLASSE IV – Primeira Câmara
TC 031.267/2019-0
Natureza: Aposentadoria
Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região/AC e RO
Interessado: Cândida de Lima Ribeiro (191.765.032-91)
Representação legal: não há
SUMÁRIO: APOSENTADORIA. VANTAGEM DENOMINADA OPÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998.
VEDAÇÃO. ILEGALIDADE. DETERMINAÇÕES. CIÊNCIA.
RELATÓRIO

Adoto, como relatório, a instrução da Sefip, que contou com a anuência do Ministério Público, vazada nos seguintes
termos:
Trata-se de ato de alteração de aposentadoria de CÂNDIDA DE LIMA RIBEIRO (CPF: 191.765.032-91) no cargo de
Técnico Judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região/AC e RO, submetido, para fins de registro, à apreciação
do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal.
2. O ato foi cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema SISAC, na forma da Instrução Normativa
TCU 55/2007.
EXAME TÉCNICO
3. Em consulta à base Sisac, detectou-se que o ato inicial, submetido a registro sob número de controle 20783302-042002-000008-2, foi apreciado pela legalidade, nos autos do processo 008.304/2006-1, sendo que a aposentadoria se deu em
razão de invalidez permanente, com proventos integrais, com fundamento no art. 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal,
com redação dada pela Emenda Constitucional 41/2003.
4. O ato de alteração em destaque se deu porque foi concedida a vantagem de opção que trata o art. 2º da Lei 8.911/1994
(c/c art. 18 da Lei 11.416/2006) que passaremos a discorrer abaixo.
5. A possibilidade de carrear para a aposentadoria as vantagens da comissão ou função gratificada adveio com a Lei
1.711/1952, que assim estabelecia em seu art. 180:
“Art. 180. O funcionário que contar mais de 35 anos de serviço público será aposentado:
a) com as vantagens da comissão ou função gratificada em cujo exercício se achar, desde que o exercício abranja, sem
interrupção, os cinco anos anteriores;
b) com idênticas vantagens, desde que o exercício do cargo em comissão ou da função gratificada tenha compreendido
um período de dez anos, consecutivos ou não, mesmo que, ao aposentar-se, o funcionário já esteja fora daquele exercício”.
6. Tal previsão também estava no art. 193 da Lei 8.112/1990:
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“Art. 193. O servidor que tiver exercido função de direção, chefia, assessoramento, assistência ou cargo em comissão,
por período de 5 (cinco) anos consecutivos, ou 10 (dez) anos interpolados, poderá aposentar-se com a gratificação da função
ou remuneração do cargo em comissão, de maior valor, desde que exercido por um período mínimo de 2 (dois) anos.
§ 1° Quando o exercício da função ou cargo em comissão de maior valor não corresponder ao período de 2 (dois) anos,
será incorporada a gratificação ou remuneração da função ou cargo em comissão imediatamente inferior dentre os exercidos.
§ 2° A aplicação do disposto neste artigo exclui as vantagens previstas no art. 192, bem como a incorporação de que
trata o art. 62, ressalvado o direito de opção”.
7. Esse regramento vigorou até o dia 18 de janeiro de 1995, quando foi editado a Medida Provisória 831 que, depois de
diversas reedições, foi convertida na Lei 9.527/1997.
8. A Lei 9.624/1998 também tratou de disciplinar a data limite para a concessão da vantagem do art. 193 da Lei
8.112/1990:
“Art. 7º É assegurado o direito à vantagem de que trata a art. 193 da Lei nº 8.112, de 1990, aos servidores que, até 19
de janeiro de 1995, tenham completado todos os requisitos para obtenção de aposentadoria dentro das normas até então
vigentes.
Parágrafo único. A aplicação do disposto no caput exclui a incorporação a que se referia o art. 62 e as vantagens
previstas no art. 192 da Lei nº 8.112, de 1990”.
9. Já a possibilidade de carrear para a aposentadoria a vantagem de “opção” adveio com a edição da Lei 8.911/1994,
que assim estabelecia:
“Art. 2º É facultado ao servidor investido em cargo em comissão ou função de direção, chefia e assessoramento, previstos
nesta Lei, optar pela remuneração correspondente ao vencimento de seu cargo efetivo, acrescido de cinqüenta e cinco por cento
do vencimento fixado para o cargo em comissão, ou das funções de direção, chefia e assessoramento e da gratificação de
atividade pelo desempenho de função, e mais a representação mensal.
Parágrafo único. O servidor investido em função gratificada (FG) ou de representação (GR), ou assemelhadas,
constantes do Anexo desta Lei, perceberá o valor do vencimento do cargo efetivo, acrescido da remuneração da função para a
qual foi designado.
...........
Art. 11. A vantagem de que trata esta Lei integra os proventos de aposentadoria e pensões.
10. Assim, ao analisar o tema, no âmbito do Acórdão 2.076/2005 – Plenário (Ministro Revisor Valmir Campelo), este
Tribunal fixou entendimento de que seria assegurado na aposentadoria a vantagem decorrente da opção, prevista no art. 2º da
Lei nº 8.911/94, aos servidores que, até a data de 18 de janeiro de 1995, tenham satisfeito os pressupostos temporais
estabelecidos no art. 193 da Lei 8.112/90, ainda que sem os requisitos para aposentação em qualquer modalidade.
11. Tal Acórdão foi proferido em sede de Embargos de Declaração opostos ao Acórdão 589/2009 – Plenário (MinistroRelator Augusto Sherman) que, por sua vez, foi oriundo de Recurso de Reexame contra a Decisão 844/2001 – Plenário (MinistroRelator Walton Alencar Rodrigues).
12. Ao proferir tal entendimento no Acórdão 2.076/2005, este Tribunal baseou-se no conteúdo das Leis 8.112/1990,
8.911/1994 e 9.624/1998.
13. Todavia, após a publicação da Emenda Constitucional 20/1998, que inseriu o parágrafo segundo no art. 40 da
Constituição Federal, tal entendimento deixou de produzir efeitos:
“Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de
15/12/98)
....................
§ 2º Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do
respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da
pensão”. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
14. Isso porque, a partir desse comando constitucional, foi estabelecido um limitador a ser observado por ocasião da
concessão de aposentadorias e pensões por morte, qual seja, a remuneração do servidor no cargo efetivo. Assim, nenhum
servidor poderá, por ocasião de sua aposentadoria, ter proventos superiores que a remuneração do seu cargo efetivo na
atividade.
15. Portanto, o alcance do entendimento exposto no Acórdão 2.076/2005 – TCU – Plenário se limita até o dia
16/12/1998, haja vista que, a incorporação da vantagem de opção aos proventos de aposentadoria ou pensões acarreta
descumprimento do art. 40, § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
16. Sobre o tema (art. 40, § 2º, da Constituição Federal), segue abaixo decisão do Supremo Tribunal Federal no âmbito
do Agravo Regimental 721.354/MG, cuja relatora foi a Ministra Ellen Gracie:
“Revisão de pensão por morte. Cumulação: previdenciária e acidentária. (...) O quantum da pensão por morte, nos
termos do art. 40, § 2º, § 7º e § 8º, não pode extrapolar a totalidade dos vencimentos da remuneração do servidor à época do
seu falecimento”.
[AI 721.354 AgR, rel. min. Ellen Gracie, j. 14-12-2010, 2ª T, DJE de 9-2-2011.]
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17. Percebe-se que o comando do art. 40, § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional
20/1998, foi editado exatamente para dar efetividade ao sistema contributivo e solidário da Previdência Social, haja vista que
o servidor jamais poderia efetivar contribuição social de valor que não seria incorporado aos proventos de inatividade.
18. A incorporação aos proventos de aposentadoria ou pensão de qualquer vantagem (no caso concreto a vantagem de
opção), sem a respectiva contribuição previdenciária na ativa, contraria os princípios da solidariedade, da contributividade e
do equilíbrio financeiro e atuarial, todos insculpidos no caput do art. 40 da Constituição Federal.
19. Em virtude da instituição do princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, uma nova fase da Previdência Social foi
inaugurada, trazendo a necessidade de uma legislação que considere a necessidade de sustentabilidade financeira do sistema e
que permita a concessão de benefícios com uma estreita relação com os valores contribuídos.
20. O princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, assim, se constitui como um princípio que busca o equilíbrio das
contas da previdência social, sob o aspecto financeiro e atuarial, global e individual. É um princípio que busca garantir a
manutenção do sistema previdenciário, fazendo com que os benefícios devidos por lei sejam satisfeitos no presente e no futuro.
Utilizando, para isso, técnicas financeiras e atuariais que considerem fatores como a variação demográfica da população,
volume de contribuições e de benefícios em manutenção, períodos de contribuição de manutenção de benefícios, além de
diversos outros fatores que devam ser considerados para que haja esse equilíbrio.
21. O princípio foi inserido no texto da Lei Maior como mandamento a ser perseguido pelo legislador ordinário ou
interprete da norma e acompanhado de perto pelo organizador da Previdência Social. Não se trata de abstração especulativa
ou construção doutrinária; é comando dispositivo invocável quando das medidas que atentem contra sua determinação. Se
ignorado pelo administrador ou legislador ordinário, vale dizer, pelo aplicador da regra previdenciária, a providência tomada
reveste-se da classificação jurídica de inconstitucionalidade, sobrevindo os consectários inerentes.
22. A respeito do tema, segue abaixo entendimentos do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o tema:
“O princípio da solidariedade se presta a universalizar o âmbito de potenciais contribuintes, mitigando a referibilidade
que é própria das contribuições. Não se presta o referido postulado a legitimar distorções na base de cálculo das contribuições,
as quais, no intuito desmedido de arrecadar, acarretam o desvirtuamento da natureza retributiva que deve marcar os regimes
de previdência”.
[ARE 669.573 AgR, rel. min. Roberto Barroso, j. 4-8-2015, 1ª T, DJE de 26-8-2015.]
“O sistema público de previdência social é fundamentado no princípio da solidariedade (art. 3º, I, da CB/1988),
contribuindo os ativos para financiar os benefícios pagos aos inativos. Se todos, inclusive inativos e pensionistas, estão sujeitos
ao pagamento das contribuições, bem como aos aumentos de suas alíquotas, seria flagrante a afronta ao princípio da isonomia
se o legislador distinguisse, entre os beneficiários, alguns mais e outros menos privilegiados, eis que todos contribuem, conforme
as mesmas regras, para financiar o sistema. Se as alterações na legislação sobre custeio atingem a todos, indiscriminadamente,
já que as contribuições previdenciárias têm natureza tributária, não há que se estabelecer discriminação entre os beneficiários,
sob pena de violação do princípio constitucional da isonomia”.
[RE 450.855 AgR, rel. min. Eros Grau, j. 23-8-2005, 1ª T, DJ de 9-12-2005.]
“Impossibilidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias. A jurisprudência
do STF firmou-se no sentido de que somente as parcelas que podem ser incorporadas à remuneração do servidor para fins de
aposentadoria podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária”.
[AI 710.361 AgR, rel. min. Cármen Lúcia, j. 7-4-2009, 1ª T, DJE de 8-5-2009.]
= AI 712.880 AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 26-5-2009, 1ª T, DJE de 11-9-2009
Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 163 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso
extraordinário para determinar a restituição das parcelas não prescritas, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros
Teori Zavascki, Dias Toffoli (Presidente), Marco Aurélio e Gilmar Mendes. Em seguida, por maioria, fixou-se a seguinte tese:
“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público,
tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’”, vencido o Ministro
Marco Aurélio. Não votou o Ministro Alexandre de Moraes, sucessor do Ministro Teori Zavascki. Ausente, justificadamente, o
Ministro Celso de Mello. Plenário, 11.10.2018.
RE 593.068/SC (Min. Relator Roberto Barroso)
23. Percebe-se que é entendimento pacífico do STF de que somente as parcelas que podem ser incorporadas à
remuneração do servidor para fins de aposentadoria podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária.
24. Com base nessa jurisprudência do STF, esta Unidade Técnica entende que a recíproca também é verdadeira, ou
seja, somente as parcelas que sofrem a incidência da contribuição previdenciária na atividade podem ser incorporadas à
remuneração do servidor para fins de aposentadoria e pensões.
25. Esta Corte de Contas já se pronunciou sobre essa matéria. O item 9.2.1. do Acórdão 1.286/2008-TCU-Plenário,
relator: Ministro Marcos Bemquerer, esclarece que:
“9.2.1. no regime contributivo previdenciário constitucional é vedado ao servidor público carrear para os proventos da
aposentadoria ou para a pensão por ele instituída parcela da remuneração sobre a qual não incidiu desconto previdenciário”;
26. Além disso, entende-se que está claro no voto do Ministro Benjamin Zymler, proferido no Acórdão 2.000/2017-TCUPlenário, de que é necessária a contribuição previdenciária, na ativa, de qualquer parcela que seja incorporável aos proventos
de aposentadorias e pensões.
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27. Assim, entende-se que não se alinha ao atual comando constitucional a incorporação aos proventos de
aposentadorias e pensões de determinada parcela que não haja incidência de contribuição previdenciária na ativa, como é o
caso da vantagem de “opção” aqui tratada que sequer é paga aos servidores em atividade.
28. Corroborando com o comando constitucional, no âmbito do Acórdão 1.599/2019 – TCU – Plenário (Ministro-Relator
Benjamin Zymler), este Tribunal fixou entendimento de que era “vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da
Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão (“opção”), aos servidores que
implementaram os requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou
o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria”.
29. Diante disso, por se tratar de vantagem que proporciona um acréscimo aos proventos de aposentadoria em relação
à última remuneração contributiva da atividade, é indevida a incorporação da vantagem que trata o art. 193 da Lei 8.112/1990,
inclusive o pagamento parcial da função comissionada (“opção”) aos servidores que implementaram os requisitos de
aposentadoria após 16/12/1998, em face do disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela
Emenda Constitucional 20/1998.
30. Nada obstante, deve-se dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, nos termos do
Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal.
31. Por fim, vale destacar que o aludido ato deu entrada neste Tribunal há menos de cinco anos, não sendo aplicável,
portanto, o procedimento de contraditório e ampla defesa determinado pelo Acórdão 587/2011-TCU-Plenário.
CONCLUSÃO
32. A abrangência e a profundidade das verificações levadas a efeito fundamentam convicção de que o ato de
aposentadoria deve ser apreciado pela ilegalidade, em razão de conter o pagamento da vantagem de opção que trata o art. 2º
da Lei 8.911/1994 (c/c art. 18 da Lei 11.416/2006), o que proporcionou um acréscimo aos proventos de aposentadoria em
relação a última remuneração contributiva da atividade, resultando em descumprimento do disposto no art. 40, caput e § 2º, da
Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
33. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1 o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei
8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, propõe-se:
a) considerar ilegal e negar o registro do ato constante do presente processo.
b) dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106
da Súmula de Jurisprudência do TCU;
c) determinar à Unidade Jurisdicionada que:
c.1) abstenha de realizar pagamentos para o ato ora apreciado pela ilegalidade, no prazo 15 (quinze) dias, contados a
partir da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos
do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU;
c.2) comunique a interessada do teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição
de eventuais recursos não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os
recursos não sejam providos;
c.3) no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a
interessada está ciente do julgamento deste Tribunal.

VOTO
Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de Cândida de Lima Ribeiro, no cargo de Técnico Judiciário do Tribunal
Regional do Trabalho da 14ª Região/AC e RO, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União
(TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal.
Acolho na íntegra os pareces da Unidade Técnica e do Ministério Público, os quais adoto como razões de decidir.
O ato em exame contém o pagamento da vantagem denominada “opção”, o que proporciona acréscimo aos proventos de
aposentadoria em relação à última remuneração contributiva da servidora em atividade, resultando no descumprimento do
disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
Além da fundamentação já exposta no relatório, cumpre citar que, por meio do Acórdão 1.599/2019 – TCU – Plenário,
este Tribunal fixou o seguinte entendimento:
9.4. firmar entendimento de que é vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive
o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão (“opção”), aos servidores que implementaram os requisitos de
aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou o valor dos proventos à
remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria.
Ante o exposto, julgo ilegal o ato, negando-lhe registro.
Voto, pois, no sentido de que o Tribunal acolha a minuta de acórdão que submeto à deliberação deste Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 530/2020 – TCU – 1ª Câmara
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1. Processo nº TC 031.267/2019-0.
2. Grupo I – Classe de Assunto: Aposentadoria.
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Cândida de Lima Ribeiro (191.765.032-91).
4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região/AC e RO.
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidora do Tribunal Regional do Trabalho
da 14ª Região/AC e RO,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões
expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1º, V, e 39, II, em:
9.1. considerar ilegal a presente concessão e negar registro ao respectivo ato;
9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada, nos termos do Enunciado 106
da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal;
9.3. determinar ao órgão de origem que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da
autoridade administrativa omissa:
9.3.1. 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;
9.3.2. suspenda os pagamentos realizados com base no ato ora impugnado;
9.3.3. emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias, após corrigida a falha
que ensejou a ilegalidade do ato.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0530-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues (Relator), Bruno Dantas e Vital
do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.

GRUPO II – CLASSE II – Primeira Câmara
TC 031.322/2015-8
Natureza(s): Tomada de Contas Especial
Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde
Responsáveis: Marcírio Ferreira de Souza (067.512.963-04); Ozano Alves Costa (080.463.953-15); Tricone Construtora
Ltda - Me (04.931.710/0001-96)
Interessado: Fundação Nacional de Saúde (26.989.350/0001-16)
Representação legal:
SUMÁRIO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PAGAMENTO REALIZADO SEM A ENTREGA TOTAL DOS
SERVIÇOS E MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO 40/2002. CITAÇÃO. REVELIA DE UM DOS RESPONSÁVEIS.
REJEIÇÃO DAS ALEGAÇÕES DE DEFESA DE OUTRO. DÉBITO.
RELATÓRIO
Adoto, como Relatório, a instrução do Auditor (peça 27), que contou com a anuência do corpo diretivo da unidade técnica
(peças 28 e 29), bem como do Ministério Público junto ao TCU (peça 30):
“1. Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Fundação Nacional de Saúde/Superintendência
Estadual do Maranhão (Funasa/Suest/MA), inicialmente em desfavor do Sr. Marcírio Ferreira de Souza, ex-servidor da
entidade, e do Sr. Ozano Alves Costa, representante da empresa Tricone Construtora Ltda., em razão do atesto de nota fiscal e
consequente pagamento do valor respectivo sem a entrega total dos serviços e materiais objeto do Contrato 40/2002, firmado
entre a Funasa/MA e a referida empresa para fornecimento e serviços de instalação de conjuntos completos de reservatórios
d’água elevados, compostos de estrutura pré-moldada em concreto arma-do e caixa d’água em fibra de vidro (peça 1, p. 196212; peça 3, p. 249-257).
HISTÓRICO
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2. A presente TCE originou-se pelo atesto (peça 1, p. 383), por parte do Sr. Marcírio Ferrei-ra de Souza, na condição
de fiscal do Contrato 40/2002, firmado entre a Funasa/MA e a empresa Tri-cone Construtora Ltda. (peça 1, p. 196-212 e 222),
da nota fiscal 002, no valor de R$ 96.750,00 (peça 1, p. 380 e 382), sem a entrega total dos serviços e materiais estipulados no
referido documento fis-cal, resultando no pagamento, em 5/2/2003, do valor integral do documento fiscal (peça 1, p. 386), pelo
que foi feita a glosa parcial das quantias correspondentes aos itens não realizados.
3. O referido Contrato foi celebrado em 10/2/2002, pelo valor total de R$ 142.757,40, tendo por objeto o fornecimento
e instalação de 27 conjuntos (kits) completos de reservatórios d’água ele-vados, destinados a 27 aldeias indígenas localizadas
nos municípios maranhenses de Amarante, Barra do Corda, Arame, Zé Doca, Nova Olinda, Grajaú e Itaipava do Grajaú, sendo
dezoito kits de 10.000 litros, três de 15.000 litros e seis de 20.000 litros (v. anexo II do edital da licitação, contrato e orça-mento
proposto, peça 1, p. 139, 196-198 e 390), cujos valores estão discriminados na tabela abaixo:
Descrição dos componentes dos
Kit
Kit
Kit
Total
kits
10.000L
15.000L
20.000L
Geral
Estrutura
2.310,00
2.310,00
3.465,00
Frete

500,00

500,00

500,00

-

Montagem

350,00

350,00

350,00

-

Reservatório

1.525,00

2.200,00

2.742,90

-

Valor unitário do kit

4.685,00

5.360,00

7.057,90

-

Quantidade

18

3

6

27

Totais
84.330,00
16.080,00
42.347,40
142.757,40
4. De acordo com relatório de vistoria técnica realizado por servidores da Funasa, no perío-do de 17 a 24/1/2005 (peça
2, p. 217-232), para atender a solicitação da comissão de processo admi-nistrativo disciplinar (PAD), designada pela fundação
para apurar os fatos (peça 1, p. 11), a contrata-da havia instalado oito conjuntos (dois de 20.000 litros e seis de 10.000 litros),
que estavam em pleno funcionamento, porém em desacordo com o previsto na proposta aprovada, uma vez que haviam sido
suprimidos um dos quatro pilares previstos para os sistemas com reservatórios de 20.000 litros e dois dos quatro pilares dos
sistemas de 10.000 litros, assim como os respectivos blocos de fundação, sen-do que, por outro lado, os pilares executados
possuíam seções superiores às previstas inicialmente (peça 2, p. 232, item 11).
5. A vistoria técnica acima também verificou que a empresa havia entregue dois reservató-rios de 20.000 litros, os quais
estavam depositados no almoxarifado da Funasa/MA (peça 2, p. 232, item 9). O item 3.1 do relatório final da comissão do PAD
anota, ainda, que, em 26/1/2005, a empre-sa contratada entregou mais dois reservatórios de 15.000 litros, igualmente
guardados no prédio da Funasa em São Luís/MA, como atestado em diligência (peça 2, p. 281 e 346).
6. Na apuração do débito, o tomador de contas deduziu do valor total da nota fiscal 002, R$ 96.750,00 (peça 1, p. 380
ou 382), as importâncias de R$ 34.305,62 e R$ 9.885,80, referentes à instalação dos oito reservatórios e à entrega das quatro
caixas d’água já mencionadas à Funasa, che-gando ao montante de R$ 52.558,58 (peça 3, p. 251, item 5) a ser restituído pelos
responsáveis, con-soante exposto no aludido relatório de vistoria técnica e em explicação adicional contida nos itens 3 a 5 do
relatório final da comissão do PAD (peça 2, p. 217-232 e 346-348).
7. No quadro abaixo, faz-se breve demonstrativo do débito apurado, destacando que a equi-pe da Funasa encarregada
da vistoria técnica avaliou os conjuntos (kits) instalados pela empresa Tri-cone em valores menores do que os orçados, em
razão de suas estruturas de concreto terem sido exe-cutadas em desacordo com o pactuado:
Orçado (R$)
Aplicado (R$)
Serviços executados e
materiais
entregues
pela
Quant
Valor
Valor
Valor
Valor
contratada
unit
total
unit
total
Fornecimento e instalação
2
7.057,90
14.115,80
6.323,47
12.646,94
de kit de 20.000L *
Fornecimento e instalação
6
4.685,00
28.110,00
3.609,78
21.658,68
de kit de 10.000L *
Caixa d'água de 20.000L
2
2.742,90
5.485,80
2.742,90
5.485,80
(material entregue) *
Caixa d'água de 15.000L
2
2.200,00
4.400,00
2.200,00
4.400,00
(material entregue) **
Total (a)

52.111,60

Valor pago (b)
Débito
(itens
não
realizados) (b - a)
Nota: * Conforme Relatório de vistoria técnica realizada de 17 a 21 e 24/1/2005 (peça 2, p. 217-232);
** Conforme relato de diligência realizada em 2/2/2005 (peça 2, p. 281).

44.191,42
96.750,00
52.558,58
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8. Em relação à data inicial para atualização do dano, a entidade instauradora definiu como sendo 17/1/2007 (peça 3,
p. 251, item 5), sem apresentar explicações para essa escolha, visto que a nota fiscal foi emitida e atestada em 30/12/2002 e
paga em 5/2/2003 (peça 1, p. 380-383 e 386).
9. No que se refere ao PAD aberto para apurar os fatos acima, cabe informar que o processo culminou com a demissão,
em 15/2/2007, do Sr. Marcírio Ferreira de Souza do quadro de pessoal do Ministério da Saúde (peça 3, p. 152).
10. A notificação do Sr. Marcírio Ferreira de Souza pelo tomador de contas se efetivou em 18/4/2012 com a
Notificação/TCE/AUDIT/Portaria n° 0563 e respectivo aviso de recebimento (AR) juntados à peça 3, p. 162-164, tendo o
responsável apresentado, por meio de advogado (procuração à peça 3, p. 180), sua defesa, conforme o documento à peça 3, p.
172-178. A defesa do responsável foi analisada e refutada no item 7 do relatório de TCE (peça 3, p. 253).
11. Posteriormente, a Funasa enviou ao advogado do responsável a Notificação 03/TCE, da-tada de 9/12/2013, recebida
no destino em 12/12/2013 (peça 3, p. 218-220), e a Notificação 003/TCE/Portaria n° 0563, datada de 5/2/2014, recebida no
destino em 11/2/2014 (peça 3, p. 222-224 e 236), ambas solicitando que fosse fundamentado pedido de revisão do valor do
débito e encami-nhada planilha demonstrativa do débito apurado pelo responsável.
12. A Funasa encaminhou também notificação ao diretor administrativo financeiro da empre-sa Tricone Construtora
Ltda., Sr. Ozano Alves Costa, que foi entregue ao destinatário em 12/11/2012, conforme ofício (Notificação 002/TCE/Portaria
n° 0563) e AR à peça 3, p. 208-214). Foi-lhe, ainda, encaminhada a Notificação 003/TCE/Portaria n° 0563, datada de 5/4/2014,
entregue no endereço de destino em 11/2/2014, informando a retificação do valor atualizado do débito (peça 3, p. 226-230).
13. A única manifestação do Sr. Ozano Alves Costa na TCE é anterior às notificações acima e foi protocolada na Funasa
em 25/9/2012, ocasião em que reconheceu não ter a empresa Tricone exe-cutado integralmente os serviços sob sua
responsabilidade e manifestou interesse em restituir ao erá-rio os valores recebidos a maior (peça 3, p. 198-200). Entretanto,
não houve o recolhimento pela em-presa de nenhuma quantia referente ao débito.
14. A ocorrência da irregularidade foi reconhecida pelos dois responsáveis arrolados na fase interna da TCE, Sr.
Marcírio Ferreira de Souza, que em sua defesa (peça 3, p. 174) relatou ter lançado o atesto com base na promessa da empresa
em realizar os serviços a posteriori, o que não ocorreu, e Sr. Ozano Alves Costa (diretor administrativo financeiro da empresa
– peça 3, p. 200), que admitiu a irregularidade, manifestando, inclusive, interesse em restituir os valores, mas não efetivando o
res-sarcimento devido (peça 3, p. 198-200).
15. Tendo por esgotadas as medidas administrativas internas sem obtenção do ressarcimento correspondente ao prejuízo
causado aos cofres da União, a Funasa/MA elaborou o Relatório de To-mada de Contas Especial (peça 3, p. 249-257), com
indicação circunstanciada das providências ado-tadas pela autoridade administrativa, e incluiu os responsáveis na conta
“Diversos Responsáveis”, conforme Nota de Lançamento à peça 3, p. 245 e p. 281.
16. O Relatório de Auditoria do Controle Interno (peça 3, p. 289-292) contém a devida mani-festação acerca dos quesitos
mencionados na Instrução Normativa-TCU 71/2012, tendo concluído aquela instância de controle pela irregularidade das
presentes contas, conforme Certificado de Audi-toria (peça 3, p. 293) e Parecer do Dirigente do Órgão de Controle Interno
(peça 3, p. 294).
17. Em Pronunciamento Ministerial (peça 3, p. 295), o Ministro da Saúde, na forma do art. 52 da Lei 8.443/1992, atesta
haver tomado conhecimento das conclusões do Controle Interno acerca das presentes contas.
18. Na instrução inicial desta unidade técnica (peça 7), o auditor instrutor se alinhou, no es-sencial, à caracterização
do débito feita na fase interna da TCE, opinando, entretanto, pela alteração da data da ocorrência para a data da emissão e do
atesto da nota fiscal 002 (30/12/2002), uma vez que o tomador havia fixado, sem razão aparente, o dia 17/1/2007, e pela
responsabilização solidária da pessoa jurídica contratada, em lugar de seu administrador, tendo em vista a ausência de
elementos que pudessem levar à desconsideração da personalidade jurídica.
19. Assim, foi proposta a citação do Sr. Marcírio Ferreira de Souza e da empresa Tricone Construtora Ltda. (peça 7, p.
3-4), encaminhamento autorizado pelo titular da 2ª Diretoria da Se-cex/MA (peça 8), com base no art. 1º, inciso II, da PortariaMIN-WAR 1, de 10/7/2014, e na subdele-gação de competência inserta no art. 2º, inciso III, da Portaria-Secex-MA 1, de
13/1/2017.
20. Efetivadas as citações pelos meios regimentalmente previstos (peças 9, 11 e 25), apenas o Sr. Marcírio Ferreira de
Souza ofertou, por meio de advogado, alegações de defesa (peça 12 e 13). Desse modo, esgotados os prazos para resposta aos
instrumentos citatórios, passa-se à análise das alegações de defesa apresentadas.
EXAME TÉCNICO
Exame das alegações de defesa do Sr. Marcírio Ferreira de Souza, fiscal do Contrato 40/2002, firmado entre a
Funasa/MA e a empresa Tricone Construtora Ltda.
Irregularidades que motivaram a citação
21. A citação do responsável acima, efetivada por meio do Ofício 2960/2017-TCU/SECEX-MA, de 3/10/2017 (peças 9
e 11), foi realizada em razão dos atos descritos a seguir:
O débito é decorrente de atestar nota fiscal sem a entrega total dos serviços e materiais oriundos do Contrato 40/2002,
firmado entre a Funasa/MA e a empresa Tricone Construtora Ltda. para fornecimento e serviços de instalação de estrutura pré
moldada e caixa dágua.
(...)
ANEXO I – DETALHAMENTO DOS DÉBITOS
Responsáveis solidários:
Marcírio Ferreira de Souza - CPF 067.512.963-04
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TRICONE CONSTRUTORA LTDA. - CNPJ 04.931.710/0001-96
Cofre credor: Fundação Nacional de Saúde
Valor histórico do débito, bem como a respectiva data de ocorrência:
R$ 52.558,50, em 30/12/2002
Valor desta dívida atualizada monetariamente até 3/10/2017: R$ 127.680,36.
Realização da citação: alegações de defesa apresentadas
22. A citação do Sr. Marcírio Ferreira de Souza foi efetivada mediante o ofício 2960/2017-TCU/SECEX-MA, de
3/10/2017 (peça 9), entregue em 12/10/2017 no endereço do destinatário cadas-trado na base de dados da Receita Federal
(peça 5, p. 1), como comprova o AR juntado à peça 11.
23. O responsável, fazendo-se representar por advogado (procuração à peça 13), apresentou as alegações de defesa
juntadas à peça 12.
Síntese das alegações de defesa/Análise
Argumento 1: Tempestividade das alegações (peça 12, p. 1-2)
24. Em preliminar, o responsável, alegando lacuna da Lei 8.443/1992 e do Regimento Inter-no/TCU quanto ao termo
inicial para contagem de prazo em processos de TCE e valendo-se do art. 66 da Lei 9.784/1999, sustenta que suas alegações de
defesa são tempestivas.
25. Argumenta que, como a citação foi recebida em 18/10/2017, a contagem de prazo se ini-ciou no dia seguinte,
19/10/2017, e se encerrou em 3/11/2017, haja vista o feriado de Finados, em 2/11/2017. Por essa razão, as alegações de defesa,
protocoladas no Tribunal em 3/11/2017, foram apresentadas tempestivamente.
Análise 1
26. Inicialmente, cabe esclarecer que não há a alegada lacuna normativa sobre contagem de prazos nos processos do
TCU, visto que a matéria está disciplinada nos arts. 183 a 187 do Regimento Interno/TCU, aliás, no que interessa à discussão
do argumento apresentado, em termos similares aos do art. 66 da Lei 9.784/1999, mencionado pelo defendente.
27. Examinando-se o AR referente ao ofício de citação do responsável (peça 11), verifica-se que a data de entrega da
comunicação é 12/10/2017 (e não 18/10/2017, como diz a defesa), o que fez com que o prazo de quinze dias concedido pelo
Tribunal se esgotasse em 27/10/2017 (sexta-feira). Desse modo a defesa foi intempestiva, visto que foi apresentada em 3/11/2017
(peça 12, p. 1).
28. Nada obstante, considerando que o atraso do responsável foi de pequena monta, e tendo em vista, ainda, os princípios
do formalismo moderado e da verdade material, que presidem os pro-cessos de controle externo, entende-se que a defesa do
responsável pode ser conhecida pelo Tribunal.
Argumento 2: Coação irresistível para atestar a nota fiscal (peça 12, p. 2-9)
29. O responsável alega que o processo licitatório referente aos serviços em questão foi de-flagrado em 24/7/2002, mas
o contrato com a vencedora, empresa Tricone Construtora Ltda., somen-te foi assinado em 10/12/2002, faltando apenas vinte
dias para a entrega do material e liquidação da despesa, com vigência até 31/12/2002, conforme exigências legais a cargo da
comissão de licitação. A vigência do contrato referido foi posteriormente estendida por meio de aditivos, primeiro até 10/2/2003
e, em seguida, até 10/4/2003. Acrescenta que a contratada se comprometeu a entregar o material até 31/12/2002, mas não o fez
(peça 12, p. 2-3).
30. Segundo a defesa, considerando que os recursos já estavam reservados para o pagamento do serviço contratado e
diante da publicação do Decreto 4.479, de 21/11/2002, que restringia a inscri-ção em restos a pagar das despesas empenhadas
e realizadas até 31/12/2002, o responsável, faltando apenas três dias para o vencimento do prazo de entrega do material pela
contratada e para não haver cancelamento do empenho e devolução dos recursos, realizou, com a anuência do Coordenador
Regi-onal da Funasa/MA, visita à sede da contratada e verificou que todos os materiais constantes da cita-da nota fiscal estavam
prontos, aguardando apenas o deslocamento paras as aldeias indígenas onde seriam instalados, o que foi relatado e fotografado
(referência provável ao documento “Relatório de Supervisão”, de 30/12/2002, à peça 1, p. 37-59) (peça 12, p. 3).
31. O Sr. Marcírio Ferreira de Souza alega que, diante da constatação acima e por irresistível coação do então
Coordenador Regional da Funasa/MA, atestou a nota fiscal emitida pela empresa, no valor de R$ 96.750,00, ressalvando,
entretanto, que nunca afirmou ou registrou em lugar algum que os materiais se encontravam nas dependências da Funasa, pois
foi atestada apenas a existência dos materiais nas dependências da empresa contratada, prontos para ser deslocados a seus
respectivos destinos (peça 12, p. 3-4).
32. Mais adiante, o responsável afirma ser evidente que não havia condições temporais de a contratada entregar o
material até a data do atesto, 30/12/2002, pois o contrato havia sido assinado já no fim de dezembro daquele ano, e que as
estruturas somente estavam todas prontas em 27/12/2002 e no pátio da empresa contratada porque teria sido autorizada pelo
Coordenador substituto a fabricá-las antes da assinatura do contrato (peça 12, p. 9).
33. Alega, ainda, que a comissão processante instalada para apurar os fatos centrou as inves-tigações apenas na pessoa
do responsável, deixando de indiciar os à época chefe da Diesp e o Coor-denador Regional da Funasa/MA, os quais teriam
concordado com o procedimento adotado de pagar o valor da nota fiscal mesmo sem a entrega da totalidade dos materiais ali
descritos, fato que, segun-do o defendente, ficou registrado no relatório da referida comissão e em depoimentos colhidos durante o processo administrativo de apuração (peça 12, p. 4-8).
Análise 2
34. O responsável não anexou a sua peça de defesa nenhum elemento que corrobore suas ale-gações acerca de suposta
coação irresistível exercida pelo então Coordenador Regional da Funa-sa/MA para que atestasse a nota fiscal sem a entrega

830
Tribunal de Contas da União
Secretaria das Sessões

dos materiais nela descritos, ou que, pelo me-nos, confirmem ter havido ordem de seus superiores hierárquicos nesse sentido.
Também não identi-ficou nos autos eventuais documentos que ratifiquem a alegação acima.
35. Examinando-se os autos, encontra-se depoimento e carta do Coordenador Regional à épo-ca, Sr. Sérgio Leite
Fernandes (peça 2, p. 238-248), em que este declara que, diante da preocupação com as comunidades indígenas e para evitar
o iminente cancelamento do empenho vinculado ao con-trato, de fato reuniu-se com representante da contratada, na presença
do defendente e de outro técnico da Funasa, Sr. Waldionor Pinheiro Costa, ocasião em que ficou acertado que o Sr. Marcírio
Ferreira Souza, acompanhado pelo representante da empresa, faria viagem a Santa Inês/MA e Teresina/PI para uma supervisão
na fabricação das estruturas pré-moldadas e caixas d’água e que seria autorizado o pagamento dos materiais que estivessem
prontos e efetivamente entregues até a data de 31/12/2002 (peça 2, p. 238 e 244-246).
36. Com isso, o então Coordenador Regional não reconhece a versão de que teria autorizado o atesto da nota fiscal na
forma como feita pelo fiscal do contrato, ou seja, para entrega futura dos ma-teriais. De modo diverso, diz que ficou claro na
reunião supracitada que o atesto da nota fiscal so-mente seria emitido se houvesse a efetiva entrega dos materiais (peça 2, p.
238).
37. De outra parte, verifica-se que os termos da declaração contida no carimbo do atesto (pe-ça 1, p. 383) deixam claro
que os materiais descritos na nota fiscal 002 haviam sido de fato recebidos pela Funasa. Logo, não procede a alegação do
defendente de que havia atestado apenas a existência dos mencionados materiais nas dependências da empresa contratada.
38. Desse modo, visto que o defendente não faz prova do alegado, e considerando que o ônus de demonstrar a regular
aplicação dos recursos federais é do próprio responsável, por força do que dispõem os arts. 70, parágrafo único, da Constituição
Federal, 93 do Decreto-Lei 200/1967 e 66 do Decreto 93.872/1986, propõe-se o não acatamento das alegações acima.
Argumento 3: Valor do material não entregue menor que o apurado na TCE (peça 12, p. 8-9)
39. O responsável afirma que ficou comprovado junto à Coordenação Regional da Funa-sa/MA e no relatório de visita
técnica de 24/1/2005 (juntado à peça 2, p. 217-232) que a contratada montou oito reservatórios de água, sendo seis de 10.000
litros e dois de 20.000 litros. Diz também que posteriormente a empresa entregou mais duas caixas d’água de 15.000 litros e
quatro caixas de 10.000 litros, sendo que as duas últimas teriam sido entregues em 1º/6/2005 e a outra em 22/8/2005, o que,
segundo a defesa, diverge das informações apresentadas pela comissão processante (peça 12, p. 8-9).
40. A partir desses dados, o defendente contesta o valor correspondente ao material não en-tregue, que, no seu entender,
seria de R$ 25.064,20, considerando as entregas feitas até 22/8/2005, e não os R$ 52.558,58 apontados pela comissão
processante (peça 12, p. 9).
Análise 3
41. Nesse caso, o responsável também não demonstra como chegou ao valor de R$ 25.064,20 para os materiais não
entregues, assim como não apresenta evidência de entregas de materiais além daqueles reconhecidos pela Funasa/MA e
descritos no quadro elaborado no item 7 desta instrução.
42. Relembre-se que a Funasa verificou que foram instalados nas comunidades beneficiárias dois conjuntos de 20.000
litros e dois de 10.000 litros, porém em desacordo com as especificações técnicas pactuadas, o que levou a glosa parcial de
seus valores, bem como foram recebidas no almo-xarifado da entidade em São Luís duas caixas d’água de 20.000 litros e duas
de 15.000 litros (a caixa d’água é um dos componentes do kit), tudo estimado pelo valor de R$ 44.191,42. Com isso, apurou-se
débito equivalente à diferença entre o valor desses itens e o valor pago, de R$ 96.750,00, chegan-do-se à quantia devida de R$
52.558,58 (v. itens 4 a 7 desta instrução).
43. Em suas alegações de defesa, o responsável apresenta relação de itens executados nume-ricamente coincidente com
o da Funasa no que diz respeito aos oito kits instalados e às duas caixas d’água de 15.000, mas não considera as duas caixas
de 20.000 litros que a Funasa admite ter recebi-do, e, por outro lado, acrescenta outras quatro caixas d’água de 10.000 litros
como tendo sido entre-gues pela empresa contratada. Entretanto, a Funasa não atestou nos autos o recebimento dessas qua-tro
caixas mencionados por último.
44. Em todo caso, mesmo se for computado no cálculo da Funasa o acréscimo das quatro cai-xas d’água de 10.000
litros a que o defendente se refere, ao valor unitário de R$ 1.525,00/reservatório previsto na proposta da contratada (v. quadro
no item 3 desta instrução), o valor dos materiais entre-gues chegaria, no máximo a R$ 50.291,42 (R$ 44.191,42 + (4 x 1.525,00)),
e o débito apurado seria então de R$ 46.458,58 (R$ 96.750,00 – R$ 50.291,42), ainda assim muito superior ao débito de R$
25.064,20 pleiteado pelo responsável.
45. De qualquer modo, como o responsável não apresentou prova da entrega de outros mate-riais ou serviços além
daqueles reconhecidos pela Funasa nesta TCE, cabe propor a rejeição da alega-ção.
Argumento 4: Defendente não tem responsabilidade pelo débito ou, no máximo, tem responsabilidade subsidiária;
ausência de dolo ou má-fé do defendente (peça 12, p. 9-17)
46. O responsável transcreve diversos trechos do relatório da comissão do PAD contendo passagens em que é destacada
a ausência de dolo ou má-fé de sua parte ao atestar a nota fiscal ques-tionada, assim como que o referido ato teria decorrido
de erro de interpretação, descuido de momento ou desatenção momentânea não intencional, tendo a referida comissão concluído
por propor a aplica-ção ao servidor de pena de suspensão e reposição ao erário, caso a contratada não honrasse o compromisso, do valor dos itens não executados (peça 12, p. 9-12).
47. Prossegue o defendente, afirmando que a Consultoria Jurídica também fez considerações reconhecendo não ter
havido desídia, apropriação indébita, furto, desvio de dinheiro público nem a obtenção pelo servidor de vantagem para si ou
para outros ou improbidade administrativa, embora tenha exarado parecer propondo a aplicação da pena de demissão ao
responsável, posição que afinal prevaleceu (peça 12, p. 12-16).
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48. No que se refere à responsabilização pelo dano, o defendente sustenta que não lhe cabe restituir ou repor dinheiro,
uma vez que não é crível que alguém deva restituir o que não recebeu, não havendo dúvidas, no seu entender, de que a empresa
contratada é que deveria entregar o material res-tante ou restituir, na forma da lei e do contrato, o valor correspondente (peça
12, p. 15-16).
49. Alega, ainda, o responsável que é a empresa Tricone Construtora Ltda. que primeiramen-te deve responder pelo
débito, depois seu sócio proprietário, em eventual desconsideração da perso-nalidade jurídica, e somente em último caso,
vencidos os argumentos apresentados, é que deve o de-fendente responder pelo débito (peça 12, p. 16).
50. Ao final, requer ao Tribunal que acolha suas alegações e declare a inexistência do débito em relação defendente, ou
que, não sendo esse o entendimento, o que admite pelo princípio da even-tualidade, sejam considerados os seguintes pedidos
alternativos na ordem apresentada (peça 12, p. 16-17):
a) seja a responsabilidade do defendente declarada subsidiária, e não solidária, devendo a empresa contratada ser
declarada a devedora principal e eventualmente seu sócio proprietário, em havendo desconsideração da personalidade jurídica;
b) não sendo esse o entendimento, seja considerado o débito de R$ 25.064,20, e não de R$ 52.558,58;
c) em sendo considerado o valor de R$ 25.064,20, o defendente propõe o pagamento des-sa quantia, sem correção e
juros, em 24 parcelas iguais; ou o seu valor corrigido de R$ 52.558,58, em 36 parcelas iguais; ou ainda, o valor de R$ 59.808,66,
sem correção e juros, em 36 parcelas iguais.
Análise 4
51. Sobre sua responsabilização, o defendente alega que não deve ser obrigado a devolver nenhuma quantia por não
ser razoável que alguém deva restituir o que não recebeu.
52. Entretanto, ainda que não tenha sido beneficiado com os recursos do pagamento que ex-cederam o valor dos bens
descritos na nota fiscal 002, o Sr. Marcírio Ferreira de Souza praticou ato ilícito que resultou em prejuízo ao erário, condição
bastante para a instauração de TCE e julgamento pela irregularidade de suas contas e condenação ao pagamento do débito,
com os acréscimos legais, na forma dos arts. 8º, caput, 16, caput, inciso III, alínea “a”, e 19, caput, da Lei 8.443/1992.
53. Como ficou evidenciado no processo, o responsável, na condição de fiscal do Contrato 40/2002, celebrado com a
empresa Tricone Construtora Ltda., atestou, em 30/12/2002, a nota fiscal 002, no valor de R$ 96.750,00 (peça 1, p. 380-383),
certificando o recebimento dos materiais descri-tos naquele documento fiscal. Contudo, conforme vistorias realizadas pela
Funasa mais de dois anos depois do atesto (peça 2, p. 217-232 e 281), verificou-se que apenas parte dos referidos itens havia
sido efetivamente entregue pela contratada.
54. O atesto lançado pelo responsável na nota fiscal foi determinante para o pagamento do valor integral da aquisição,
em 5/2/2003 (peça 1, p. 386). Dessa forma, o ato do defendente contrari-ou a ordem das etapas da despesa prevista nos arts.
62 e 63 da Lei 4.320/1964, que determinam que o pagamento da despesa somente seja efetuado após sua regular liquidação, a
qual, por sua vez, deve ter por base, entre outros documentos, os comprovantes da entrega de material ou da prestação efeti-va
do serviço.
55. Não há dúvida, portanto, de que o ex-servidor, ainda que não tenha sido beneficiário dos valores em questão, deu
causa a dano ao erário, na importância equivalente aos materiais pagos e não entregues, pelo qual deve responder em
solidariedade com a contratada, nos termos do art. 16, § 2º, da Lei 8.443/1992, visto que a empresa se beneficiou gratuitamente
da quantia a maior que recebeu, concorrendo, assim, para o cometimento do prejuízo apurado.
56. Diante disso, não cabe exclusão ou subsidiariedade da responsabilidade do defendente.
57. Quanto à aferição da ocorrência de boa-fé na conduta do responsável, prevista no art. 202, § 2º, do Regimento
Interno/TCU, entende-se que há nos autos elementos suficientes para o seu reco-nhecimento pelo Tribunal.
58. Em primeiro lugar, o servidor reconheceu, em despacho anterior à instauração do PAD e em depoimento no curso
daquele procedimento, o cometimento da irregularidade (peça 1, p. 31-33; peça 2, p. 270-272), tendo manifestado, ainda,
disposição de recompor o erário, ainda que por valor inferior ao apurado pelo tomador de contas (peça 3, p. 178, e peça 12, p.
17). Também não se encon-trou nenhuma evidência de locupletamento por parte do ex-servidor.
59. Além disso, observa-se que a comissão do PAD, instaurado pela Funasa para apurar os fatos, considerou que o exservidor não agiu com dolo e que o ato praticado decorreu de erro de in-terpretação ou desatenção não intencional (peça 2, p.
354-356, item 4). Em seu parecer, ao descartar a configuração de improbidade administrativa na conduta do ex-servidor, a
Consultoria Jurídica do Ministério da Saúde, embora opinando pela demissão do ex-servidor por aplicação irregular de dinheiros públicos (art. 132, inciso VIII, da Lei 8.112/1990), também destaca a ausência de dolo e a boa-fé do defendente (peça
3, p. 130-132).
60. Assim, no tocante à aferição da ocorrência de boa-fé na conduta do defendente, conforme determina o art. 202, §
2º, do Regimento Interno/TCU, entende-se que constam dos autos elementos que permitem reconhecê-la, embora os argumentos
de defesa não sejam capazes de afastar o débito imputado ao responsável. Em razão disso, em não havendo outra irregularidade
nas presentes contas, propõe-se que sejam rejeitadas as alegações de defesa do Sr. Marcírio Ferreira de Souza, fixando-lhe
novo e improrrogável prazo para recolhimento da importância devida, acrescida de atualização mo-netária, ao cofre credor,
conforme disposto no art. 202, § 3º, do Regimento Interno/TCU.
Exame da situação da empresa Tricone Construtora Ltda., contratada pela Funasa/MA por meio do Contrato 40/2002
Irregularidades que motivaram a citação
61. A citação da empresa, efetivada por meio do Edital 0031/2018-TCU/SECEX-MA, de 30/4/2018, publicado no Diário
Oficial da União (DOU) de 4/5/2018 (peças 24 e 25), foi promovida em razão dos atos descritos a seguir:
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Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADA a empresa TRICONE CONSTRUTORA LTDA,
CNPJ: 04.931.710/0001-96, representada legalmente por Ozano Alves Costa, CPF: 080.463.953-15, para apresentar alegações
de defesa quanto à ocorrência descrita a seguir e/ou recolher aos cofres da Fundação Nacional de Saúde - Funasa/MA, o valor
histórico de R$ 52.558,50, atualizado monetariamente desde a respectiva data de ocorrência (30/12/2002) até o efetivo
recolhimento (art. 12, II, Lei 8.443/1992), abatendo-se montante eventualmente ressarci-do, na forma da legislação em vigor.
Valor total atualizado monetariamente até 25/4/2018: R$ 147.564,46 em solidariedade com o responsável Marcírio Ferreira de
Souza, CPF 067.512.963-04. O débito decorre de receber a totalidade da nota fiscal 002 emitida em decorrência do Contrato
40/2002, firmado com a Funasa/MA, sem que tenha realizado ou entregue a totalidade dos servi-ços e materiais a que tinha se
comprometido e descrito na nota fiscal.
Realização da citação: revelia
62. A empresa Tricone Construtora Ltda., citada por via editalícia, não atendeu à citação e não se manifestou quanto
às irregularidades verificadas. Destaca-se que antes da citação por edital foram adotadas providências que esgotaram as
tentativas de localização da responsável.
63. De fato, inicialmente tentou-se a citação mediante o ofício 2961/2017-TCU/SECEX-MA, de 3/10/2017 (peça 10),
encaminhado ao endereço da empresa destinatária cadastrado na base de da-dos da Receita Federal (peça 5, p. 2). Contudo, a
comunicação não alcançou o objetivo pretendido, uma vez que não foi retirada pela destinatária na unidade dos Correios da
localidade de destino, co-mo comprovam os documentos às peças 14 e 17.
64.
Cabe esclarecer que, conforme informações constantes no portal eletrônico dos Correios
(https://www.correios.com.br/a-a-z/areas-com-restricao-de-entrega-domiciliar), aquela empresa não efetua a entrega
domiciliar em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco. Para esses casos, envia os objetos
para uma unidade mais próxima do endereço do destinatário, para que seja realizada a entrega interna. Portanto, quando o
objeto é destinado a uma área com res-trições de entrega domiciliar, os Correios avaliarão qual a providência a ser tomada
para o CEP indi-cado, podendo alongar o prazo de entrega do objeto em mais sete dias ou enviar o objeto para uma das
unidades dos Correios, de modo que o destinatário possa retirá-lo: os Correios deixarão um aviso de chegada no endereço do
destinatário, que deverá se se dirigir à unidade indicada, portando docu-mentos que permitam a sua identificação, para fazer
a retirada do objeto. Após os prazos menciona-dos, os objetos não procurados serão devolvidos aos remetentes.
65. Posteriormente, considerando que não foram encontrados novos endereços da responsável (peça 15), procedeu-se
na forma do entendimento exposto pelo MP/TCU e pelo Serviço de Cobrança Executiva – Scbex, baseado no art. 3º c/c art. 4º,
inciso II, e § 2º, inciso I, da Resolução TCU 170/2004, que alerta que quando ocorrer o envio das comunicações ao endereço
do destinatário pes-soa jurídica e houver insucesso da comunicação/notificação no endereço da sede da empresa ou de outros
eventualmente existentes (como filiais), deve ser encaminhada comunicação ao representante legal da empresa, ainda que a
mera entrega da notificação no endereço do representante legal não tenha validade processual, exceto na hipótese de referido
representante manifestar-se nos autos (ci-ência tácita ou expressa). Assim, o titular da subunidade determinou o reenvio da
citação à empresa Tricone Construtora Ltda. nos endereços pesquisados do sócio administrador (v itens 3 a 5 do despa-cho à
peça 18).
66. Foram então encaminhados os ofícios 0188/2018-TCU/SECEX-MA e 0189/2018-TCU/ SECEX-MA, ambos de
31/1/2018 (peças 19 e 20), a endereços do Sr. Ozano Alves Costa, sócio ad-ministrador da responsável (peça 15, p. 1),
localizados nas bases informadas no item 3 do despacho à peça 18, tendo sido o primeiro ofício acima entregue no endereço de
destino em 26/2/2018 (v. AR à peça 21) e o segundo ofício devolvido ao remetente pelo motivo “MUDOU-SE” assinalado no
aviso de ciência (peça 22).
67. Esgotado o prazo de quinze dias estabelecido no ofício entregue ao representante legal da empresa sem que este
tenha apresentado manifestação no processo, a Secex/MA, conforme autoriza-ção contida no item 6 do despacho à peça 18,
realizou a citação da sociedade empresária responsável por meio do Edital 0031/2018-TCU/SECEX-MA, de 30/4/2018,
publicado na edição de 4/5/2018 do DOU (peças 24 e 25).
68. Transcorrido o prazo regimental fixado e mantendo-se inerte a aludida responsável, im-põe-se que seja considerada
revel, dando-se prosseguimento ao processo, de acordo com o art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992.
Análise
69. Como mostram os elementos contidos nos autos, o Sr. Marcírio Ferreira de Souza, na condição de fiscal do Contrato
40/2002, firmado entre a Funasa/MA e a empresa Tricone Construtora Ltda. objetivando o fornecimento e instalação de 27
conjuntos (kits) completos de reservatórios d’água elevados, destinados a 27 aldeias indígenas localizadas em diversos
municípios do estado do Maranhão (peça 1, p. 196-212 e 222), atestou a nota fiscal 002, no valor de R$ 96.750,00, emitida em
30/12/2002 pela referida empresa (peça 1, p. 380-383), sem a entrega total dos serviços e materiais descritos no referido
documento fiscal, resultando no pagamento, em 5/2/2003, do valor integral da nota fiscal (peça 1, p. 386).
70. Em razão disso, concluiu-se que a empresa contratada recebeu indevidamente as quantias correspondentes aos itens
descritos na referida nota fiscal e não fornecidos, no valor de R$ 52.558,50 (v. itens 2 a 7 desta instrução), razão pela qual foi
arrolada como responsável nesta TCE, em solida-riedade com o Sr. Marcírio Ferreira de Souza, por ter concorrido para o
cometimento de dano ao erá-rio no referido valor, nos termos do art. 16, § 2º, alínea “b”, da Lei 8.443/1992.
71. Regularmente citada, a responsável não compareceu aos autos. Operam-se, portanto, os efeitos da revelia, dandose prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992.
72. Nos processos do TCU, a revelia não leva à presunção de que seriam verdadeiras todas as imputações levantadas
contra os responsáveis, diferentemente do que ocorre no processo civil, em que a revelia do réu opera a presunção da verdade
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dos fatos narrados pelo autor. Dessa forma, a ava-liação da responsabilidade do agente não pode prescindir da prova existente
no processo ou para ele carreada.
73. Ao não apresentar sua defesa, a empresa responsável deixou de produzir prova do regular fornecimento dos bens e
serviços descritos na nota fiscal 002 e com os quais se comprometeu ao ce-lebrar com a Funasa/MA o Contrato 40/2002.
74. Configurada sua revelia frente à citação deste Tribunal e inexistindo comprovação da boa e regular aplicação dos
recursos públicos em questão, considerados os elementos existentes nos au-tos, não resta alternativa senão dar seguimento ao
processo proferindo julgamento sobre os elemen-tos até aqui presentes, que conduzem à irregularidade das contas e à
condenação em débito do agente público responsável em solidariedade com a empresa contratada.
75. No que se refere ao exame da boa-fé na conduta da empresa responsável, como determina o art. 202, § 2º, do
Regimento Interno/TCU, cabe reproduzir tese contida no Boletim de Jurisprudên-cia 57 do Tribunal, citada no Acórdão
11.413/2016-2ª Câmara, rel. RAIMUNDO CARREIRO:
O exame da boa-fé, para fins de concessão de novo prazo para o recolhimento do débito sem a in-cidência de juros de
mora (art. 202 do Regimento Interno/TCU), quando envolver pessoa jurídica de direito privado, será feito, em regra, em relação
à conduta de seus administradores, uma vez que os atos destes obrigam a pessoa jurídica, desde que exercidos nos limites dos
poderes defini-dos no ato constitutivo do ente (art. 47 do Código Civil).
76. Em se tratando de processo em que a parte interessada não se manifestou acerca das irre-gularidades imputadas,
não há elementos para que se possa efetivamente aferir e reconhecer a ocor-rência de boa-fé na conduta dos administradores
da empresa responsável, podendo este Tribunal, desde logo, proferir o julgamento de mérito pela irregularidade das contas,
conforme combinação dos §§ 2º e 6º do art. 202 do Regimento Interno/TCU.
77. Esse entendimento está amparado nos Acórdãos 133/2015-TCU-1ª Câmara, rel. BRUNO DANTAS; 2.455/2015-1ª
Câmara, rel. BRUNO DANTAS; 3.604/2015-TCU-1ª Câmara, rel. BRUNO DANTAS; 5.070/2015-2ª Câmara, rel. ANDRÉ DE
CARVALHO e 2.424/2015-TCU-Plenário, rel. BENJAMIN ZYMLER.
78. Diante do exposto, caberia proposta para que as contas da responsável fossem julgadas irregulares, com a sua
condenação em débito. Todavia, considerando que há proposta no sentido de fixar novo e improrrogável prazo para que o Sr.
Marcírio Ferreira de Souza recolha a importância devida, acrescida de atualização monetária, ao cofre credor, deixa-se de
propor o julgamento das con-tas da empresa neste momento, a fim de se evitar o fracionamento da apreciação do mérito pelo
Tri-bunal, fazendo-se um único encaminhamento nesse sentido após o transcurso do prazo que vier a ser fixado ao responsável
solidário.
Exame quanto à data de ocorrência e ao valor do débito
79. Os instrumentos de citação dos responsáveis (peças 9 e 25) informam o dia 30/12/2002 como data de ocorrência do
débito, utilizada para fins de atualização da dívida e contagem dos juros moratórios, considerando que foi essa a data do atesto
na nota fiscal 002, ato irregular causador do dano ao erário (peça 1, p. 383).
80. Entretanto, entende-se que mais adequada ao presente caso seria a data em que foi reali-zado o pagamento da
despesa, 5/2/2003, por meio da ordem bancária à peça 1, p. 386, tendo em vista que ficou caracterizada responsabilidade de
terceiro, nos termos do art. 9º, inciso II, da Instrução Normativa-TCU 71/2012.
81. De outro lado, considerando que a nova data base de atualização do débito proposta é fa-vorável aos responsáveis,
uma vez que é posterior à data informada nos instrumentos citatórios, repu-ta-se dispensável renovar o chamamento por não
haver prejuízo para as partes.
82. Observa-se, ainda, que o valor pelo qual foram citados os responsáveis é de R$ 58.558,50 (peças 9 e 25), como
consta no item 4.1 do relatório final da comissão do PAD (peça 2, p. 348), mas oito centavos menor que o valor apurado no
relatório da TCE (peça 3, p. 251, item 5) e demonstrado no quadro do item 7 desta instrução (R$ 58.558,58). Todavia, tendo
em vista que a diferença é irrisó-ria, entende-se que deve ser mantido o primeiro valor acima, já que constou nas citações.
Exame quanto à prescrição da pretensão punitiva
83. Considerando que os responsáveis em débito são passíveis da aplicação da multa propor-cional ao dano, de que
trata o art. 57 da Lei 8.443/1992, e em face do grande lapso de tempo decorri-do desde a ocorrência do fato gerador desta TCE,
faz-se necessário proceder a análise quanto à inci-dência de prescrição da pretensão punitiva.
84. Quando incide a prescrição, esta subordina-se ao prazo geral, de dez anos, indicado no art. 205 da Lei 10.406/2002
(Código Civil), e tem como termo a quo a data de ocorrência da irregula-ridade sancionada, nos termos do art. 189 da Lei
10.406/2002 (Código Civil).
85. Desse modo, à luz do parâmetro delineado pelo Acórdão 1.441/2016-TCU-Plenário, reda-tor WALTON ALENCAR
RODRIGUES, eventual sanção administrativa a ser aplicada aos responsá-veis acima arrolados pelo Tribunal estaria
prejudicada pelo manto prescricional, uma vez que a ocor-rência desencadeadora da presente TCE se deu em 5/2/2003 (peça
1, p. 386) e os atos que ordenaram as citações se deram a partir de 29/9/2017 (peça 8).
86. Portanto, o lapso de tempo entre as ocorrências e o ato que interrompeu o prazo prescri-cional é superior ao
decêndio considerado no referido acórdão. Assim, não é possível a aplicação de qualquer sanção aos responsáveis.
CONCLUSÃO
87. Em face das análises promovidas nos itens 21 a 56 desta instrução, propõe-se rejeitar as alegações de defesa
apresentadas pelo Sr. Marcírio Ferreira de Souza, uma vez que não foram sufici-entes para sanear as irregularidades a ele
atribuídas, tampouco lograram afastar o débito imputado ao responsável.
88. No tocante à aferição da ocorrência de boa-fé em sua conduta, conforme determina o mandamento contido no art.
202, § 2º, do Regimento Interno/TCU, entende-se que constam dos autos elementos que permitem reconhecê-la, conforme itens
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57 a 60 desta instrução. Assim, em não haven-do outra irregularidade atribuível ao Sr. Marcírio Ferreira de Souza, propõe-se
que lhe seja fixado novo e improrrogável prazo para recolhimento da importância devida, acrescida de atualização mo-netária,
ao cofre credor, conforme disposto no art. 202, § 3º, do Regimento Interno/TCU.
89. Diante da revelia da empresa Tricone Construtora Ltda. e inexistindo nos autos elementos que permitam concluir
pela ocorrência de boa-fé em sua conduta, cabe proposta para que suas contas sejam julgadas irregulares e que a responsável
seja condenada em débito (itens 61 a 78 desta instru-ção). Entretanto, considerando que há proposta no sentido de fixar novo
e improrrogável prazo para que o Sr. Marcírio Ferreira de Souza recolha a importância devida, deixa-se de propor o julgamento
das contas da empresa neste momento, a fim de se fazer um único encaminhamento de mérito após o transcurso do prazo que
vier a ser fixado ao responsável solidário.
90. Verificou-se, ainda, conforme as análises promovidas nos itens 83 a 86 desta instrução, a incidência da prescrição
da pretensão punitiva, não sendo possível a aplicação de qualquer sanção aos responsáveis quando do julgamento de mérito.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
91. Ante o exposto, submete-se o processo à consideração superior, propondo ao Tribunal:
a) rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Marcírio Ferreira de Souza, CPF 067.512.963-04;
b) fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, a contar da notificação, com funda-mento no art. 12, §§ 1º e 2º, da
Lei 8.443/1992 e art. 202, §§ 2º e 3º, do Regimento Interno/TCU, para que o Sr. Marcírio Ferreira de Souza, CPF 067.512.96304, efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia a seguir especificada aos cofres da Fundação Nacional
de Saúde, atualiza-da monetariamente a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na
legislação em vigor:
Valor original (R$)
Data da ocorrência
52.558,50
5/2/2003
- Valor atualizado monetariamente até 15/8/2018: R$ 127.538,46 (demonstrativo à peça 26, p. 1)
- Valor atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios até 15/8/2018: R$ 271.694,22 (demonstrativo à peça
26, p. 2-3)
c) informar o Sr. Marcírio Ferreira de Souza, CPF 067.512.963-04, de que a liquidação tempestiva do débito atualizado
monetariamente saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-se-lhe quitação,
nos termos do art. 202, § 4º, do Regimento Interno/TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao
julgamento pela irregu-laridade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros
moratórios nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992.”
VOTO
Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde/Superintendência Estadual do
Maranhão (Funasa/Suest/MA), em desfavor de Marcírio Ferreira de Souza, ex-servidor da entidade, e de Ozano Alves Costa,
representante da empresa Tricone Construtora Ltda., em razão do atesto de nota fiscal e do pagamento sem a entrega total dos
serviços e materiais objeto do Contrato 40/2002.
Tal contrato foi firmado entre a Funasa/MA e aquela empresa em 10/2/2002, pelo valor total de R$ 142.757,40, tendo
como objeto o fornecimento e serviços de instalação de conjuntos completos de reservatórios d’água elevados, compostos de
estrutura pré-moldada em concreto armado e caixa d’água em fibra de vidro (peça 1, p. 196-212; peça 3, p. 249-257).
Relatório de vistoria técnica realizado por servidores da Funasa, no período de 17 a 24/1/2005 (peça 2, p. 217-232), para
atender a solicitação da comissão de processo administrativo disciplinar (PAD), demonstra que a contratada havia instalado oito
conjuntos (dois de 20 mil litros e seis de 10 mil litros), que estavam em pleno funcionamento, porém em desacordo com o
previsto na proposta aprovada.
Isso porque foram suprimidos um dos quatro pilares previstos para os sistemas com reservatórios de 20 mil litros e dois
dos quatro pilares dos sistemas de 10 mil litros, assim como os respectivos blocos de fundação (peça 2, p. 232, item 11). Também
se verificou que a empresa havia entregue dois reservatórios de 20 mil litros e dois de 15 mil litros, que estavam depositados no
almoxarifado da Funasa.
A ocorrência da irregularidade foi reconhecida pelos dois responsáveis arrolados na fase interna da TCE (peça 3, p. 174
e p. 198-200). Tendo por esgotadas as medidas administrativas internas, sem obtenção do ressarcimento correspondente ao
prejuízo causado à União, a Funasa/MA elaborou o Relatório de Tomada de Contas Especial (peça 3, p. 249-257), com indicação
das providências adotadas pela autoridade administrativa.
O tomador de contas estimou o débito em R$ 52.558,58 (peça 3, p. 251, item 5). Do valor total da nota fiscal 002, R$
96.750,00 (peça 1, p. 380 ou 382), foram deduzidas as importâncias de R$ 34.305,62 e R$ 9.885,80, referentes à instalação dos
oito reservatórios e à entrega das quatro caixas d’água já mencionadas à Funasa.
O Relatório de Auditoria do Controle Interno (peça 3, p. 289-292) concluiu pela irregularidade das presentes contas,
conforme Certificado de Auditoria (peça 3, p. 293) e Parecer do Dirigente do Órgão de Controle Interno (peça 3, p. 294). Em
Pronunciamento Ministerial (peça 3, p. 295), o Ministro da Saúde atesta haver tomado conhecimento das conclusões do Controle
Interno acerca das presentes contas.
Em instrução inicial (peças 7 e 8), a unidade técnica alterou a data da ocorrência do débito para aquela de emissão e atesto
da nota fiscal 002 (30/12/2002), uma vez que o tomador havia fixado, sem razão aparente, o dia 17/1/2007.
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Concluiu ainda que, apesar de ter sido feito o nexo correto na fase interna da TCE, incluindo a parte que recebeu os
recursos sem ter entregue e prestado todos os serviços, não foi a pessoa física que foi contratada e recebeu os valores, mas sim a
pessoa jurídica.
Assim, passou a figurar como responsável solidária a empresa Tricone Construtora Ltda., ante a ausência de elementos
que levem à desconsideração desta pessoa jurídica. A empresa compareceu aos autos ainda na fase administrativa (peça 1, p.
264-268/306/354 e peça 3, p. 198-200), revelando a sua ciência sobre as questões atinentes à execução do contrato 40/2002.
Devidamente citados os responsáveis, (peças 9, 11 e 25), apenas Marcírio Ferreira de Souza ofereceu apresentou de defesa
(peça 12 e 13), com os seguintes argumentos:
1. Coação irresistível para atestar a nota fiscal.
Faltando apenas três dias para o vencimento do prazo de entrega do material pela contratada, para não haver cancelamento
do empenho nem devolução dos recursos, realizou, com a anuência do Coordenador Regional da Funasa/MA, visita à sede da
contratada e verificou que todos os materiais relativos à nota fiscal estavam prontos, aguardando apenas o deslocamento paras
as aldeias indígenas onde seriam instalados, o que foi relatado e fotografado.
Diante disso, e por irresistível coação do então Coordenador Regional da Funasa/MA, atestou a nota fiscal emitida pela
empresa, no valor de R$ 96.750,00, ressalvando, entretanto, que nunca afirmou ou registrou que os materiais se encontravam
nas dependências da Funasa, pois foi atestada apenas a existência dos materiais nas dependências da empresa contratada, prontos
para ser deslocados a seus respectivos destinos.
A comissão processante instalada para apurar os fatos centrou as investigações apenas na sua pessoa, deixando de indiciar
os à época chefe da Diesp [Divisão de Engenharia de Saúde Pública] e o Coordenador Regional da Funasa/MA, que concordaram
com o procedimento adotado de pagar o valor da nota fiscal mesmo sem a entrega da totalidade dos materiais ali descritos.
Informa ainda que tal fato ficou registrado no relatório daquela comissão e em depoimentos colhidos durante o processo
administrativo (PAD).
2. Valor do material não entregue menor que o apurado na TCE.
Ficou comprovado junto à Coordenação Regional da Funasa/MA e no relatório de visita técnica de 24/1/2005 (peça 2, p.
217-232) que a contratada montou oito reservatórios de água, sendo seis de 10 mil litros e dois de 20 mil litros. Posteriormente,
entregou mais duas caixas d’água de 15 mil litros e quatro de 10 mil litros. Tais informações divergem das apresentadas pela
comissão processante.
Sendo assim, contesta o valor correspondente ao material não entregue. Estima débito de R$ 25.064,20, considerando as
entregas feitas até 22/8/2005.
3. Ausência de responsabilidade pelo débito ou, no máximo, responsabilidade subsidiária, tendo em vista a
ausência de dolo ou má-fé.
Transcreve diversos trechos do relatório da comissão do PAD contendo passagens em que é destacada a ausência de dolo
ou má-fé de sua parte, ao atestar a nota fiscal questionada e que tal ato teria decorrido de erro de interpretação, descuido de
momento ou desatenção momentânea não intencional. Cita a proposta da comissão, de aplicação de pena de suspensão e
reposição ao Erário, caso a contratada não honrasse o compromisso, do valor dos itens não executados.
Afirma que a Consultoria Jurídica fez considerações reconhecendo não ter havido desídia, apropriação indébita, furto,
desvio de dinheiro público nem a obtenção pelo servidor de vantagem para si ou para outros, ou improbidade administrativa,
embora tenha exarado parecer propondo a aplicação da pena de demissão ao responsável, posição que afinal prevaleceu.
Sustenta que não lhe cabe restituir ou repor dinheiro, uma vez que ninguém deve restituir o que não recebeu, não havendo
dúvidas, no seu entender, de que a empresa contratada é que deveria entregar o material que faltava ou restituir, na forma da lei
e do contrato, o valor correspondente.
Conclui que a empresa Tricone Construtora Ltda. deve responder pelo débito. Em sequência, deve ser responsabilizado
seu sócio proprietário, em eventual desconsideração da personalidade jurídica. Somente em último caso, vencidos os argumentos
apresentados, é que ele deveria responder pelo débito.
A unidade técnica, com anuência do Ministério Público junto ao TCU, propõe que seja declarada a revelia da Tricone
Construtora e rejeitadas as alegações de defesa de Marcírio Ferreira de Souza, com consequente julgamento pela irregularidade
das contas dos responsáveis, condenação solidária em débito e aplicação da multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992.
Feito breve resumo dos fatos, passo a decidir.
A empresa Tricone Construtora Ltda. deve ser considerada revel, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei
8.443/1992, ante a não apresentação de defesa no prazo regimental.
Nos processos do TCU, a revelia não leva à presunção de que seriam verdadeiras todas as imputações levantadas contra
os responsáveis, diferentemente do que ocorre no processo civil, em que a revelia do réu opera a presunção da verdade dos fatos
narrados pelo autor. Dessa forma, a avaliação da responsabilidade do agente não pode prescindir da prova existente no processo
ou para ele carreada.
Ao não apresentar sua defesa, a responsável deixou de produzir prova da regularidade das despesas realizadas, em afronta
às normas que impõem a obrigação legal de, sempre que demandados pelos órgãos de controle, apresentarem os documentos que
demonstrem a correta utilização das verbas públicas, a exemplo do contido no art. 93 do Decreto-Lei 200/67: “quem quer que
utilize dinheiros públicos terá de justificar seu bom e regular emprego na conformidade das leis, regulamentos e normas
emanadas das autoridades administrativas competentes.”
Antes de mais nada, registro que a defesa apresentada por Marcírio Ferreira de Souza é intempestiva, visto que foi
apresentada em 3/11/2017 (peça 12, p. 1). Como a data do aviso de recebimento do ofício citatório é 12/10/2017 (e não
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18/10/2017, como diz a defesa), o prazo de quinze dias concedido pelo Tribunal se esgotou em 27/10/2017 (sexta-feira).
Entretanto, considerando os princípios do formalismo moderado e da verdade material, que presidem os processos de controle
externo, conheço da defesa.
No que toca ao mérito, não anexou a sua peça de defesa elemento que corrobore suas alegações acerca de suposta coação
irresistível exercida pelo então Coordenador Regional da Funasa/MA para que atestasse a nota fiscal sem a entrega dos materiais
nela descritos, ou que, pelo menos, confirme ter havido ordem de seus superiores hierárquicos nesse sentido.
Há, nos autos, depoimento e carta do Coordenador Regional à época, Sérgio Leite Fernandes (peça 2, p. 238-248), em
que este declara que, diante da preocupação com as comunidades indígenas e para evitar o iminente cancelamento do empenho
vinculado ao contrato, de fato reuniu-se com representante da contratada, na presença do defendente e de outro técnico da Funasa,
Waldionor Pinheiro Costa.
Que, na ocasião, ficou acertado que o responsável, acompanhado pelo representante da empresa, faria viagem a Santa
Inês/MA e Teresina/PI para supervisionar a fabricação das estruturas pré-moldadas e caixas d’água e que seria autorizado o
pagamento dos materiais que estivessem prontos e efetivamente entregues até a data de 31/12/2002 (peça 2, p. 238 e 244-246).
Com isso, não reconhece a versão de que teria autorizado o atesto da nota fiscal na forma como feita pelo fiscal do contrato, para
entrega futura dos materiais.
De forma diversa, os termos da declaração contida no carimbo do atesto (peça 1, p. 383) deixam claro que os materiais
descritos na nota fiscal 002 haviam sido recebidos pela Funasa. Logo, não procede a alegação do defendente de que havia atestado
apenas a existência dos materiais nas dependências da empresa contratada. Assim, não merece prosperar a primeira tese da
defesa.
Ao apresentar sua segunda tese de defesa, o responsável não demonstra como chegou ao valor de R$ 25.064,20 para os
materiais não entregues. Também não apresenta evidência de entregas de materiais além daqueles reconhecidos pela Funasa/MA
e descritos no quadro elaborado no item 7 do Relatório que acompanha este Voto. Sendo assim, os argumentos apresentados não
podem ser aceitos.
Quanto à terceira tese da defesa, ainda que não tenha sido beneficiado com os recursos do pagamento que excederam o
valor dos bens descritos na nota fiscal 002, o responsável praticou ato ilícito que resultou em prejuízo ao Erário, condição
suficiente para a instauração de TCE e julgamento pela irregularidade de suas contas, com condenação ao ressarcimento do
débito apurado.
Na condição de fiscal do Contrato 40/2002, celebrado com a empresa Tricone Construtora Ltda., atestou, em 30/12/2002,
a nota fiscal 002, no valor de R$ 96.750,00, certificando o recebimento dos materiais descritos naquele documento fiscal.
Contudo, conforme vistorias realizadas pela Funasa apenas parte dos referidos itens havia sido efetivamente entregue pela
contratada.
O atesto lançado pelo responsável na nota fiscal foi determinante para o pagamento do valor integral da aquisição. Tal
ato contrariou a ordem das etapas da despesa prevista nos arts. 62 e 63 da Lei 4.320/1964, que determinam que o pagamento da
despesa somente seja efetuado após sua regular liquidação. Esta, por sua vez, deve ter por base, entre outros documentos, os
comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.
Não há dúvida, portanto, de que o responsável, ainda que não tenha sido beneficiário dos valores em questão, deu causa
a dano ao Erário, na importância equivalente aos materiais pagos e não entregues, pelo qual deve responder em solidariedade
com a contratada, nos termos do art. 16, § 2º, da Lei 8.443/1992. Diante disso, não cabe exclusão ou subsidiariedade da
responsabilidade do defendente.
Apesar de ter descartado a configuração de improbidade administrativa na conduta do ex-servidor, o parecer da
Consultoria Jurídica do Ministério da Saúde opinou pela demissão do ex-servidor por aplicação irregular de dinheiros públicos
(art. 132, inciso VIII, da Lei 8.112/1990). No entanto, o parecer destaca a ausência de dolo e a boa-fé do defendente (peça 3, p.
130-132).
Não posso acolher argumentos conflitantes deste parecer, que por um lado aponta boa fé e por outro propõe a demissão
do servidor. Seus atos, na qualidade de fiscal do contrato, não refletem o que seria de esperar do gestor médio. Assim, não há
nos autos elementos suficientes para o reconhecimento da boa-fé do responsável pelo Tribunal, nos termos do art. 202, § 2º, do
Regimento Interno do TCU.
Diante desses elementos, anuindo aos pareceres anteriores, julgo irregulares as contas da Tricone Construtora Ltda. e de
Marcírio Ferreira de Souza, para condená-los a ressarcir solidariamente o débito que equivale, em valores atualizados a
131.874,53. Deixo, entretanto, de aplicar-lhes a multa individual prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, tendo em vista o
transcurso de mais de dez anos entre a data de ocorrência do débito (05/02/2003) e a da primeira citação aos responsáveis
(3/10/2017).
Feitas essas considerações, voto por que o Tribunal acolha a minuta de acórdão que ora submeto à deliberação do
colegiado.
ACÓRDÃO Nº 531/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 031.322/2015-8.
2. Grupo II – Classe de Assunto: II – Tomada de Contas Especial
3. Interessados/Responsáveis:
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3.1. Interessado: Fundação Nacional de Saúde (26.989.350/0001-16)
3.2. Responsáveis: Marcírio Ferreira de Souza (067.512.963-04); Ozano Alves Costa (080.463.953-15); Tricone
Construtora Ltda. - Me (04.931.710/0001-96).
4. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde.
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE).
8. Representação legal:
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde,
em desfavor de Marcírio Ferreira de Souza, e de Ozano Alves Costa, em razão do atesto de nota fiscal e do pagamento sem a
entrega total dos serviços e materiais objeto do Contrato 40/2002,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões
expostas pelo relator, em:
9.1. considerar revel a empresa Tricone Construtora Ltda., para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3º, da Lei
8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo;
9.2. rejeitar as alegações de defesa de Marcírio Ferreira de Souza;
9.3. julgar irregulares as contas da empresa Tricone Construtora Ltda. e de Marcírio Ferreira de Souza, com fundamento
nos arts. 1º, inciso I, 16, III, “c”, 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, e condená-los, em regime de solidariedade, ao pagamento do
débito de R$ 52.558,50, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o
Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional,
atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de (05/02/2003) até a data do recolhimento, na
forma prevista na legislação em vigor;
9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não
atendida à notificação;
9.5. encaminhar cópia deste acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos
termos do § 3º do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas que entender cabíveis;
9.6. dar ciência do inteiro teor desta deliberação à Funasa e aos responsáveis.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0531-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues (Relator), Bruno Dantas e Vital
do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.

GRUPO I – CLASSE IV – Primeira Câmara
TC 031.331/2019-0
Natureza: Aposentadoria
Órgão/Entidade: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
Interessado: Clovis Pereira Nunes (210.242.781-15)
Representação legal: não há
SUMÁRIO: APOSENTADORIA. VANTAGEM DENOMINADA OPÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998.
VEDAÇÃO. ILEGALIDADE. DETERMINAÇÕES. CIÊNCIA.
RELATÓRIO

Adoto, como relatório, a instrução da Sefip, que contou com a anuência do Ministério Público, vazada nos seguintes
termos:
Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de CLOVIS PEREIRA NUNES (CPF: 210.242.781-15) no cargo de
Analista Judiciário do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, submetido, para fins de registro, à apreciação
do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal.
2. O ato foi cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema SISAC, na forma da Instrução Normativa
TCU 55/2007.
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EXAME TÉCNICO
3. A aposentadoria se deu na modalidade voluntária, com proventos integrais, calculados com base na última
remuneração do cargo em que se deu a aposentadoria, com fundamento no art. 3º da Emenda Constitucional 47/2005.
4. De acordo com as informações do ato concessório, verifica-se que o interessado implementou os requisitos para se
aposentar, visto que possuía idade, tempo de contribuição, de serviço público, de carreira e de cargo requeridos pelo
fundamento concessório.
5. Detectou-se a concessão da vantagem de opção que trata o art. 2º da Lei 8.911/1994 (c/c art. 18 da Lei 11.416/2006),
e a vantagem de quintos/décimos, transformada em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, pelo artigo 62-A da
Lei 8.112/1990 que passaremos a discorrer abaixo.
Incorporação de opção de função.
6. A possibilidade de carrear para a aposentadoria as vantagens da comissão ou função gratificada adveio com a Lei
1.711/1952, que assim estabelecia em seu art. 180:
“Art. 180. O funcionário que contar mais de 35 anos de serviço público será aposentado:
a) com as vantagens da comissão ou função gratificada em cujo exercício se achar, desde que o exercício abranja, sem
interrupção, os cinco anos anteriores;
b) com idênticas vantagens, desde que o exercício do cargo em comissão ou da função gratificada tenha compreendido
um período de dez anos, consecutivos ou não, mesmo que, ao aposentar-se, o funcionário já esteja fora daquele exercício”.
7. Tal previsão também estava no art. 193 da Lei 8.112/1990:
“Art. 193. O servidor que tiver exercido função de direção, chefia, assessoramento, assistência ou cargo em comissão,
por período de 5 (cinco) anos consecutivos, ou 10 (dez) anos interpolados, poderá aposentar-se com a gratificação da função
ou remuneração do cargo em comissão, de maior valor, desde que exercido por um período mínimo de 2 (dois) anos.
§ 1° Quando o exercício da função ou cargo em comissão de maior valor não corresponder ao período de 2 (dois) anos,
será incorporada a gratificação ou remuneração da função ou cargo em comissão imediatamente inferior dentre os exercidos.
§ 2° A aplicação do disposto neste artigo exclui as vantagens previstas no art. 192, bem como a incorporação de que
trata o art. 62, ressalvado o direito de opção”.
8. Esse regramento vigorou até o dia 18 de janeiro de 1995, quando foi editado a Medida Provisória 831 que, depois de
diversas reedições, foi convertida na Lei 9.527/1997.
9. A Lei 9.624/1998 também tratou de disciplinar a data limite para a concessão da vantagem do art. 193 da Lei
8.112/1990:
“Art. 7º É assegurado o direito à vantagem de que trata a art. 193 da Lei nº 8.112, de 1990, aos servidores que, até 19
de janeiro de 1995, tenham completado todos os requisitos para obtenção de aposentadoria dentro das normas até então
vigentes.
Parágrafo único. A aplicação do disposto no caput exclui a incorporação a que se referia o art. 62 e as vantagens
previstas no art. 192 da Lei nº 8.112, de 1990”.
10. Já a possibilidade de carrear para a aposentadoria a vantagem de “opção” adveio com a edição da Lei 8.911/1994,
que assim estabelecia:
“Art. 2º É facultado ao servidor investido em cargo em comissão ou função de direção, chefia e assessoramento, previstos
nesta Lei, optar pela remuneração correspondente ao vencimento de seu cargo efetivo, acrescido de cinqüenta e cinco por cento
do vencimento fixado para o cargo em comissão, ou das funções de direção, chefia e assessoramento e da gratificação de
atividade pelo desempenho de função, e mais a representação mensal.
Parágrafo único. O servidor investido em função gratificada (FG) ou de representação (GR), ou assemelhadas,
constantes do Anexo desta Lei, perceberá o valor do vencimento do cargo efetivo, acrescido da remuneração da função para a
qual foi designado.
...........
Art. 11. A vantagem de que trata esta Lei integra os proventos de aposentadoria e pensões.
11. Assim, ao analisar o tema, no âmbito do Acórdão 2.076/2005 – Plenário (Ministro Revisor Valmir Campelo), este
Tribunal fixou entendimento de que seria assegurado na aposentadoria a vantagem decorrente da opção, prevista no art. 2º da
Lei nº 8.911/94, aos servidores que, até a data de 18 de janeiro de 1995, tenham satisfeito os pressupostos temporais
estabelecidos no art. 193 da Lei 8.112/90, ainda que sem os requisitos para aposentação em qualquer modalidade.
12. Tal Acórdão foi proferido em sede de Embargos de Declaração opostos ao Acórdão 589/2009 – Plenário (MinistroRelator Augusto Sherman) que, por sua vez, foi oriundo de Recurso de Reexame contra a Decisão 844/2001 – Plenário (MinistroRelator Walton Alencar Rodrigues).
13. Ao proferir tal entendimento no Acórdão 2.076/2005, este Tribunal baseou-se no conteúdo das Leis 8.112/1990,
8.911/1994 e 9.624/1998.
14. Todavia, após a publicação da Emenda Constitucional 20/1998, que inseriu o parágrafo segundo no art. 40 da
Constituição Federal, tal entendimento deixou de produzir efeitos:
“Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de
15/12/98)
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....................
§ 2º Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do
respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da
pensão”. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
15. Isso porque, a partir desse comando constitucional, foi estabelecido um limitador a ser observado por ocasião da
concessão de aposentadorias e pensões por morte, qual seja, a remuneração do servidor no cargo efetivo. Assim, nenhum
servidor poderá, por ocasião de sua aposentadoria, ter proventos superiores que a remuneração do seu cargo efetivo na
atividade.
16. Portanto, o alcance do entendimento exposto no Acórdão 2.076/2005 – TCU – Plenário se limita até o dia
16/12/1998, haja vista que, a incorporação da vantagem de opção aos proventos de aposentadoria ou pensões acarreta
descumprimento do art. 40, § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
17. Sobre o tema (art. 40, § 2º, da Constituição Federal), segue abaixo decisão do Supremo Tribunal Federal no âmbito
do Agravo Regimental 721.354/MG, cuja relatora foi a Ministra Ellen Gracie:
“Revisão de pensão por morte. Cumulação: previdenciária e acidentária. (...) O quantum da pensão por morte, nos
termos do art. 40, § 2º, § 7º e § 8º, não pode extrapolar a totalidade dos vencimentos da remuneração do servidor à época do
seu falecimento”.
[AI 721.354 AgR, rel. min. Ellen Gracie, j. 14-12-2010, 2ª T, DJE de 9-2-2011.]
18. Percebe-se que o comando do art. 40, § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional
20/1998, foi editado exatamente para dar efetividade ao sistema contributivo e solidário da Previdência Social, haja vista que
o servidor jamais poderia efetivar contribuição social de valor que não seria incorporado aos proventos de inatividade.
19. A incorporação aos proventos de aposentadoria ou pensão de qualquer vantagem (no caso concreto a vantagem de
opção), sem a respectiva contribuição previdenciária na ativa, contraria os princípios da solidariedade, da contributividade e
do equilíbrio financeiro e atuarial, todos insculpidos no caput do art. 40 da Constituição Federal.
20. Em virtude da instituição do princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, uma nova fase da Previdência Social foi
inaugurada, trazendo a necessidade de uma legislação que considere a necessidade de sustentabilidade financeira do sistema e
que permita a concessão de benefícios com uma estreita relação com os valores contribuídos.
21. O princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, assim, se constitui como um princípio que busca o equilíbrio das
contas da previdência social, sob o aspecto financeiro e atuarial, global e individual. É um princípio que busca garantir a
manutenção do sistema previdenciário, fazendo com que os benefícios devidos por lei sejam satisfeitos no presente e no futuro.
Utilizando, para isso, técnicas financeiras e atuariais que considerem fatores como a variação demográfica da população,
volume de contribuições e de benefícios em manutenção, períodos de contribuição de manutenção de benefícios, além de
diversos outros fatores que devam ser considerados para que haja esse equilíbrio.
22. O princípio foi inserido no texto da Lei Maior como mandamento a ser perseguido pelo legislador ordinário ou
interprete da norma e acompanhado de perto pelo organizador da Previdência Social. Não se trata de abstração especulativa
ou construção doutrinária; é comando dispositivo invocável quando das medidas que atentem contra sua determinação. Se
ignorado pelo administrador ou legislador ordinário, vale dizer, pelo aplicador da regra previdenciária, a providência tomada
reveste-se da classificação jurídica de inconstitucionalidade, sobrevindo os consectários inerentes.
23. A respeito do tema, segue abaixo entendimentos do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o tema:
“O princípio da solidariedade se presta a universalizar o âmbito de potenciais contribuintes, mitigando a referibilidade
que é própria das contribuições. Não se presta o referido postulado a legitimar distorções na base de cálculo das contribuições,
as quais, no intuito desmedido de arrecadar, acarretam o desvirtuamento da natureza retributiva que deve marcar os regimes
de previdência”.
[ARE 669.573 AgR, rel. min. Roberto Barroso, j. 4-8-2015, 1ª T, DJE de 26-8-2015.]
“O sistema público de previdência social é fundamentado no princípio da solidariedade (art. 3º, I, da CB/1988),
contribuindo os ativos para financiar os benefícios pagos aos inativos. Se todos, inclusive inativos e pensionistas, estão sujeitos
ao pagamento das contribuições, bem como aos aumentos de suas alíquotas, seria flagrante a afronta ao princípio da isonomia
se o legislador distinguisse, entre os beneficiários, alguns mais e outros menos privilegiados, eis que todos contribuem, conforme
as mesmas regras, para financiar o sistema. Se as alterações na legislação sobre custeio atingem a todos, indiscriminadamente,
já que as contribuições previdenciárias têm natureza tributária, não há que se estabelecer discriminação entre os beneficiários,
sob pena de violação do princípio constitucional da isonomia”.
[RE 450.855 AgR, rel. min. Eros Grau, j. 23-8-2005, 1ª T, DJ de 9-12-2005.]
“Impossibilidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias. A jurisprudência
do STF firmou-se no sentido de que somente as parcelas que podem ser incorporadas à remuneração do servidor para fins de
aposentadoria podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária”.
[AI 710.361 AgR, rel. min. Cármen Lúcia, j. 7-4-2009, 1ª T, DJE de 8-5-2009.]
= AI 712.880 AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 26-5-2009, 1ª T, DJE de 11-9-2009
Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 163 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso
extraordinário para determinar a restituição das parcelas não prescritas, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros
Teori Zavascki, Dias Toffoli (Presidente), Marco Aurélio e Gilmar Mendes. Em seguida, por maioria, fixou-se a seguinte tese:
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“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público,
tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’”, vencido o Ministro
Marco Aurélio. Não votou o Ministro Alexandre de Moraes, sucessor do Ministro Teori Zavascki. Ausente, justificadamente, o
Ministro Celso de Mello. Plenário, 11.10.2018.
RE 593.068/SC (Min. Relator Roberto Barroso)
24. Percebe-se que é entendimento pacífico do STF de que somente as parcelas que podem ser incorporadas à
remuneração do servidor para fins de aposentadoria podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária.
25. Com base nessa jurisprudência do STF, esta Unidade Técnica entende que a recíproca também é verdadeira, ou
seja, somente as parcelas que sofrem a incidência da contribuição previdenciária na atividade podem ser incorporadas à
remuneração do servidor para fins de aposentadoria e pensões.
26. Esta Corte de Contas já se pronunciou sobre essa matéria. O item 9.2.1. do Acórdão 1.286/2008-TCU-Plenário,
relator: Ministro Marcos Bemquerer, esclarece que:
“9.2.1. no regime contributivo previdenciário constitucional é vedado ao servidor público carrear para os proventos da
aposentadoria ou para a pensão por ele instituída parcela da remuneração sobre a qual não incidiu desconto previdenciário”;
27. Além disso, entende-se que está claro no voto do Ministro Benjamin Zymler, proferido no Acórdão 2.000/2017-TCUPlenário, de que é necessária a contribuição previdenciária, na ativa, de qualquer parcela que seja incorporável aos proventos
de aposentadorias e pensões.
28. Assim, entende-se que não se alinha ao atual comando constitucional a incorporação aos proventos de
aposentadorias e pensões de determinada parcela que não haja incidência de contribuição previdenciária na ativa, como é o
caso da vantagem de “opção” aqui tratada que sequer é paga aos servidores em atividade.
29. Corroborando com o comando constitucional, no âmbito do Acórdão 1.599/2019 – TCU – Plenário (Ministro-Relator
Benjamin Zymler), este Tribunal fixou entendimento de que era “vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da
Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão (“opção”), aos servidores que
implementaram os requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou
o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria”.
30. Diante disso, por se tratar de vantagem que proporciona um acréscimo aos proventos de aposentadoria em relação
à última remuneração contributiva da atividade, é indevida a incorporação da vantagem que trata o art. 193 da Lei 8.112/1990,
inclusive o pagamento parcial da função comissionada (“opção”) aos servidores que implementaram os requisitos de
aposentadoria após 16/12/1998, em face do disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela
Emenda Constitucional 20/1998.
Incorporação de quintos/décimos de função.
31. Sobre a vantagem de quintos, a jurisprudência deste Tribunal consubstanciada na Decisão 925/1999-Plenário
(Ministro-Relator Walton Alencar) e Acórdãos 731/2003-Plenário e 732/2003-Plenário (ambos de Relatoria do Ministro
Guilherme Palmeira), que se alinha à decisão do Supremo Tribunal Federal - STF no âmbito do Recurso Extraordinário
638.115/CE (Relator Ministro Gilmar Mendes), admite a incorporação ou atualização da vantagem de quintos, transformada
em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI pelo art. 62-A da Lei 8.112/1990, somente até o dia 8/4/1998, conforme
previsto no art. 3º da Lei 9.624/1998.
32. Ademais, nos termos do Acórdão 5.455/2018 - 2ª Câmara (Ministro-Relator José Mucio Monteiro), eventual tempo
residual existente em 10/11/1997, não empregado para a concessão de quintos, pode ser utilizado para incorporação de apenas
um décimo, nos termos do art. 5º da Lei 9.624/1998, com termo final, a qualquer tempo, na data em que o servidor completar o
interstício de doze meses, de acordo com a sistemática definida na redação original do art. 3º da Lei 8.911/1994, com posterior
transformação em VPNI.
33. Passa-se, a partir desse momento, à análise do ato em destaque:
33.1. A concessão da vantagem de “quintos” ou “décimos” está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal.
33.2 Sobre a vantagem de “opção”, entende-se que sua concessão foi indevida, visto que proporcionou um acréscimo
aos proventos de aposentadoria em relação a última remuneração contributiva da atividade, resultando em descumprimento do
disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
34. Nada obstante, deve-se dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, nos termos do
Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal.
35. Por fim, vale destacar que o aludido ato deu entrada neste Tribunal há menos de cinco anos, não sendo aplicável,
portanto, o procedimento de contraditório e ampla defesa determinado pelo Acórdão 587/2011-TCU-Plenário.
CONCLUSÃO
36. A abrangência e a profundidade das verificações levadas a efeito fundamentam convicção de que o ato de
aposentadoria deve ser apreciado pela ilegalidade, em razão de conter o pagamento da vantagem de opção que trata o art. 2º
da Lei 8.911/1994 (c/c art. 18 da Lei 11.416/2006), o que proporcionou um acréscimo aos proventos de aposentadoria em
relação a última remuneração contributiva da atividade, resultando em descumprimento do disposto no art. 40, caput e § 2º, da
Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
37. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei
8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, propõe-se:
a) considerar ilegal e negar o registro do ato constante do presente processo.
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b) dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106
da Súmula de Jurisprudência do TCU;
c) determinar à Unidade Jurisdicionada que:
c.1) abstenha de realizar pagamentos para o ato ora apreciado pela ilegalidade, no prazo 15 (quinze) dias, contados a
partir da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos
do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU;
c.2) emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias, após corrigida a
falha que ensejou na ilegalidade do ato;
c.3) comunique o interessado do teor desta decisão, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição
de eventuais recursos não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os
recursos não sejam providos;
c.4) no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que o
interessado está ciente do julgamento deste Tribunal.

VOTO
Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de Clovis Pereira Nunes, no cargo de Analista Judiciário do Tribunal de
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União
(TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal.
Acolho na íntegra os pareces da Unidade Técnica e do Ministério Público, os quais adoto como razões de decidir.
O ato em exame contém o pagamento da vantagem denominada “opção”, o que proporciona acréscimo aos proventos de
aposentadoria em relação à última remuneração contributiva do servidor em atividade, resultando no descumprimento do
disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
Além da fundamentação já exposta no relatório, cumpre citar que, por meio do Acórdão 1.599/2019 – TCU – Plenário,
este Tribunal fixou o seguinte entendimento:
9.4. firmar entendimento de que é vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive
o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão (“opção”), aos servidores que implementaram os requisitos de
aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou o valor dos proventos à
remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria.
Ante o exposto, julgo ilegal o ato, negando-lhe registro.
Voto, pois, no sentido de que o Tribunal acolha a minuta de acórdão que submeto à deliberação deste Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 532/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 031.331/2019-0.
2. Grupo I – Classe de Assunto: Aposentadoria.
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Clovis Pereira Nunes (210.242.781-15).
4. Órgão/Entidade: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
8. Representação legal : não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidor do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões
expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1º, V, e 39, II, em:
9.1. considerar ilegal a presente concessão e negar registro ao respectivo ato;
9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo interessado, nos termos do Enunciado 106
da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal;
9.3. determinar ao órgão de origem que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da
autoridade administrativa omissa:
9.3.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado no prazo de quinze dias e faça juntar aos autos o
comprovante dessa notificação nos quinze dias subsequentes;
9.3.2. suspenda os pagamentos realizados com base no ato ora impugnado;
9.3.3. emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias, após corrigida a falha
que ensejou a ilegalidade do ato.
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10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0532-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues (Relator), Bruno Dantas e Vital
do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.

GRUPO I – CLASSE IV – Primeira Câmara
TC 031.361/2019-6
Natureza: Aposentadoria
Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão
Interessado: Manoel Vicente de Oliveira (042.115.533-72)
Representação legal: não há
SUMÁRIO: APOSENTADORIA. VANTAGEM DENOMINADA OPÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998.
VEDAÇÃO. ILEGALIDADE. DETERMINAÇÕES. CIÊNCIA.
RELATÓRIO

Adoto, como relatório, a instrução da Sefip, que contou com a anuência do Ministério Público, vazada nos seguintes
termos:
Trata-se de ato de alteração de aposentadoria de MANOEL VICENTE DE OLIVEIRA (CPF: 042.115.533-72) no cargo
de Técnico Judiciário do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal
de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal.
2. O ato foi cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema SISAC, na forma da Instrução Normativa
TCU 55/2007.
EXAME TÉCNICO
3. Em consulta à base Sisac, detectou-se que o ato inicial, submetido a registro sob número de controle 20777000-042012-000004-5, foi apreciado pela legalidade, nos autos do processo 011.087/2013-7, sendo que a aposentadoria se deu na
modalidade voluntária, com proventos integrais, calculados com base na última remuneração do cargo em que se deu a
aposentadoria, com fundamento no art. 3º da Emenda Constitucional 47/2005.
4. O ato de alteração em destaque foi emitido porque houve a concessão da vantagem de opção que trata o art. 2º da
Lei 8.911/1994 (c/c art. 18 da Lei 11.416/2006) que passaremos a discorrer abaixo.
Incorporação de opção de função.
5. A possibilidade de carrear para a aposentadoria as vantagens da comissão ou função gratificada adveio com a Lei
1.711/1952, que assim estabelecia em seu art. 180:
“Art. 180. O funcionário que contar mais de 35 anos de serviço público será aposentado:
a) com as vantagens da comissão ou função gratificada em cujo exercício se achar, desde que o exercício abranja, sem
interrupção, os cinco anos anteriores;
b) com idênticas vantagens, desde que o exercício do cargo em comissão ou da função gratificada tenha compreendido
um período de dez anos, consecutivos ou não, mesmo que, ao aposentar-se, o funcionário já esteja fora daquele exercício”.
6. Tal previsão também estava no art. 193 da Lei 8.112/1990:
“Art. 193. O servidor que tiver exercido função de direção, chefia, assessoramento, assistência ou cargo em comissão,
por período de 5 (cinco) anos consecutivos, ou 10 (dez) anos interpolados, poderá aposentar-se com a gratificação da função
ou remuneração do cargo em comissão, de maior valor, desde que exercido por um período mínimo de 2 (dois) anos.
§ 1° Quando o exercício da função ou cargo em comissão de maior valor não corresponder ao período de 2 (dois) anos,
será incorporada a gratificação ou remuneração da função ou cargo em comissão imediatamente inferior dentre os exercidos.
§ 2° A aplicação do disposto neste artigo exclui as vantagens previstas no art. 192, bem como a incorporação de que
trata o art. 62, ressalvado o direito de opção”.
7. Esse regramento vigorou até o dia 18 de janeiro de 1995, quando foi editado a Medida Provisória 831 que, depois de
diversas reedições, foi convertida na Lei 9.527/1997.
8. A Lei 9.624/1998 também tratou de disciplinar a data limite para a concessão da vantagem do art. 193 da Lei
8.112/1990:
“Art. 7º É assegurado o direito à vantagem de que trata a art. 193 da Lei nº 8.112, de 1990, aos servidores que, até 19
de janeiro de 1995, tenham completado todos os requisitos para obtenção de aposentadoria dentro das normas até então
vigentes.
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Parágrafo único. A aplicação do disposto no caput exclui a incorporação a que se referia o art. 62 e as vantagens
previstas no art. 192 da Lei nº 8.112, de 1990”.
9. Já a possibilidade de carrear para a aposentadoria a vantagem de “opção” adveio com a edição da Lei 8.911/1994,
que assim estabelecia:
“Art. 2º É facultado ao servidor investido em cargo em comissão ou função de direção, chefia e assessoramento, previstos
nesta Lei, optar pela remuneração correspondente ao vencimento de seu cargo efetivo, acrescido de cinqüenta e cinco por cento
do vencimento fixado para o cargo em comissão, ou das funções de direção, chefia e assessoramento e da gratificação de
atividade pelo desempenho de função, e mais a representação mensal.
Parágrafo único. O servidor investido em função gratificada (FG) ou de representação (GR), ou assemelhadas,
constantes do Anexo desta Lei, perceberá o valor do vencimento do cargo efetivo, acrescido da remuneração da função para a
qual foi designado.
...........
Art. 11. A vantagem de que trata esta Lei integra os proventos de aposentadoria e pensões.
10. Assim, ao analisar o tema, no âmbito do Acórdão 2.076/2005 – Plenário (Ministro Revisor Valmir Campelo), este
Tribunal fixou entendimento de que seria assegurado na aposentadoria a vantagem decorrente da opção, prevista no art. 2º da
Lei nº 8.911/94, aos servidores que, até a data de 18 de janeiro de 1995, tenham satisfeito os pressupostos temporais
estabelecidos no art. 193 da Lei 8.112/90, ainda que sem os requisitos para aposentação em qualquer modalidade.
11. Tal Acórdão foi proferido em sede de Embargos de Declaração opostos ao Acórdão 589/2009 – Plenário (MinistroRelator Augusto Sherman) que, por sua vez, foi oriundo de Recurso de Reexame contra a Decisão 844/2001 – Plenário (MinistroRelator Walton Alencar Rodrigues).
12. Ao proferir tal entendimento no Acórdão 2.076/2005, este Tribunal baseou-se no conteúdo das Leis 8.112/1990,
8.911/1994 e 9.624/1998.
13. Todavia, após a publicação da Emenda Constitucional 20/1998, que inseriu o parágrafo segundo no art. 40 da
Constituição Federal, tal entendimento deixou de produzir efeitos:
“Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de
15/12/98)
....................
§ 2º Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do
respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da
pensão”. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
14. Isso porque, a partir desse comando constitucional, foi estabelecido um limitador a ser observado por ocasião da
concessão de aposentadorias e pensões por morte, qual seja, a remuneração do servidor no cargo efetivo. Assim, nenhum
servidor poderá, por ocasião de sua aposentadoria, ter proventos superiores que a remuneração do seu cargo efetivo na
atividade.
15. Portanto, o alcance do entendimento exposto no Acórdão 2.076/2005 – TCU – Plenário se limita até o dia
16/12/1998, haja vista que, a incorporação da vantagem de opção aos proventos de aposentadoria ou pensões acarreta
descumprimento do art. 40, § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
16. Sobre o tema (art. 40, § 2º, da Constituição Federal), segue abaixo decisão do Supremo Tribunal Federal no âmbito
do Agravo Regimental 721.354/MG, cuja relatora foi a Ministra Ellen Gracie:
“Revisão de pensão por morte. Cumulação: previdenciária e acidentária. (...) O quantum da pensão por morte, nos
termos do art. 40, § 2º, § 7º e § 8º, não pode extrapolar a totalidade dos vencimentos da remuneração do servidor à época do
seu falecimento”.
[AI 721.354 AgR, rel. min. Ellen Gracie, j. 14-12-2010, 2ª T, DJE de 9-2-2011.]
17. Percebe-se que o comando do art. 40, § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional
20/1998, foi editado exatamente para dar efetividade ao sistema contributivo e solidário da Previdência Social, haja vista que
o servidor jamais poderia efetivar contribuição social de valor que não seria incorporado aos proventos de inatividade.
18. A incorporação aos proventos de aposentadoria ou pensão de qualquer vantagem (no caso concreto a vantagem de
opção), sem a respectiva contribuição previdenciária na ativa, contraria os princípios da solidariedade, da contributividade e
do equilíbrio financeiro e atuarial, todos insculpidos no caput do art. 40 da Constituição Federal.
19. Em virtude da instituição do princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, uma nova fase da Previdência Social foi
inaugurada, trazendo a necessidade de uma legislação que considere a necessidade de sustentabilidade financeira do sistema e
que permita a concessão de benefícios com uma estreita relação com os valores contribuídos.
20. O princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, assim, se constitui como um princípio que busca o equilíbrio das
contas da previdência social, sob o aspecto financeiro e atuarial, global e individual. É um princípio que busca garantir a
manutenção do sistema previdenciário, fazendo com que os benefícios devidos por lei sejam satisfeitos no presente e no futuro.
Utilizando, para isso, técnicas financeiras e atuariais que considerem fatores como a variação demográfica da população,
volume de contribuições e de benefícios em manutenção, períodos de contribuição de manutenção de benefícios, além de
diversos outros fatores que devam ser considerados para que haja esse equilíbrio.

844
Tribunal de Contas da União
Secretaria das Sessões

21. O princípio foi inserido no texto da Lei Maior como mandamento a ser perseguido pelo legislador ordinário ou
interprete da norma e acompanhado de perto pelo organizador da Previdência Social. Não se trata de abstração especulativa
ou construção doutrinária; é comando dispositivo invocável quando das medidas que atentem contra sua determinação. Se
ignorado pelo administrador ou legislador ordinário, vale dizer, pelo aplicador da regra previdenciária, a providência tomada
reveste-se da classificação jurídica de inconstitucionalidade, sobrevindo os consectários inerentes.
22. A respeito do tema, segue abaixo entendimentos do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o tema:
“O princípio da solidariedade se presta a universalizar o âmbito de potenciais contribuintes, mitigando a referibilidade
que é própria das contribuições. Não se presta o referido postulado a legitimar distorções na base de cálculo das contribuições,
as quais, no intuito desmedido de arrecadar, acarretam o desvirtuamento da natureza retributiva que deve marcar os regimes
de previdência”.
[ARE 669.573 AgR, rel. min. Roberto Barroso, j. 4-8-2015, 1ª T, DJE de 26-8-2015.]
“O sistema público de previdência social é fundamentado no princípio da solidariedade (art. 3º, I, da CB/1988),
contribuindo os ativos para financiar os benefícios pagos aos inativos. Se todos, inclusive inativos e pensionistas, estão sujeitos
ao pagamento das contribuições, bem como aos aumentos de suas alíquotas, seria flagrante a afronta ao princípio da isonomia
se o legislador distinguisse, entre os beneficiários, alguns mais e outros menos privilegiados, eis que todos contribuem, conforme
as mesmas regras, para financiar o sistema. Se as alterações na legislação sobre custeio atingem a todos, indiscriminadamente,
já que as contribuições previdenciárias têm natureza tributária, não há que se estabelecer discriminação entre os beneficiários,
sob pena de violação do princípio constitucional da isonomia”.
[RE 450.855 AgR, rel. min. Eros Grau, j. 23-8-2005, 1ª T, DJ de 9-12-2005.]
“Impossibilidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias. A jurisprudência
do STF firmou-se no sentido de que somente as parcelas que podem ser incorporadas à remuneração do servidor para fins de
aposentadoria podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária”.
[AI 710.361 AgR, rel. min. Cármen Lúcia, j. 7-4-2009, 1ª T, DJE de 8-5-2009.]
= AI 712.880 AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 26-5-2009, 1ª T, DJE de 11-9-2009
23. Percebe-se que é entendimento pacífico do STF de que somente as parcelas que podem ser incorporadas à
remuneração do servidor para fins de aposentadoria podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária.
24. Com base nessa jurisprudência do STF, esta Unidade Técnica entende que a recíproca também é verdadeira, ou
seja, somente as parcelas que sofrem a incidência da contribuição previdenciária na atividade podem ser incorporadas à
remuneração do servidor para fins de aposentadoria e pensões.
25. Esta Corte de Contas já se pronunciou sobre essa matéria. O item 9.2.1. do Acórdão 1.286/2008-TCU-Plenário,
relator: Ministro Marcos Bemquerer, esclarece que:
“9.2.1. no regime contributivo previdenciário constitucional é vedado ao servidor público carrear para os proventos da
aposentadoria ou para a pensão por ele instituída parcela da remuneração sobre a qual não incidiu desconto previdenciário”;
26. Além disso, entende-se que está claro no voto do Ministro Benjamin Zymler, proferido no Acórdão 2.000/2017-TCUPlenário, de que é necessária a contribuição previdenciária, na ativa, de qualquer parcela que seja incorporável aos proventos
de aposentadorias e pensões.
27. Assim, entende-se que não se alinha ao atual comando constitucional a incorporação aos proventos de
aposentadorias e pensões de determinada parcela que não haja incidência de contribuição previdenciária na ativa, como é o
caso da vantagem de “opção” aqui tratada que sequer é paga aos servidores em atividade.
28. Corroborando com o comando constitucional, no âmbito do Acórdão 1.599/2019 – TCU – Plenário (Ministro-Relator
Benjamin Zymler), este Tribunal fixou entendimento de que era “vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da
Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão (“opção”), aos servidores que
implementaram os requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou
o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria”.
29. Diante disso, por se tratar de vantagem que proporciona um acréscimo aos proventos de aposentadoria em relação
à última remuneração contributiva da atividade, é indevida a incorporação da vantagem que trata o art. 193 da Lei 8.112/1990,
inclusive o pagamento parcial da função comissionada (“opção”) aos servidores que implementaram os requisitos de
aposentadoria após 16/12/1998, em face do disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela
Emenda Constitucional 20/1998.
30. Nada obstante, deve-se dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, nos termos do
Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal.
31. Por fim, vale destacar que o aludido ato deu entrada neste Tribunal há menos de cinco anos, não sendo aplicável,
portanto, o procedimento de contraditório e ampla defesa determinado pelo Acórdão 587/2011-TCU-Plenário.
CONCLUSÃO
32. A abrangência e a profundidade das verificações levadas a efeito fundamentam convicção de que o ato de
aposentadoria deve ser apreciado pela ilegalidade, em razão de conter o pagamento da vantagem de opção que trata o art. 2º
da Lei 8.911/1994 (c/c art. 18 da Lei 11.416/2006), o que proporcionou um acréscimo aos proventos de aposentadoria em
relação a última remuneração contributiva da atividade, resultando em descumprimento do disposto no art. 40, caput e § 2º, da
Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
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33. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1 o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei
8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, propõe-se:
a) considerar ilegal e negar o registro do ato constante do presente processo.
b) dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106
da Súmula de Jurisprudência do TCU;
c) determinar à Unidade Jurisdicionada que:
c.1) abstenha de realizar pagamentos para o ato ora apreciado pela ilegalidade, no prazo 15 (quinze) dias, contados a
partir da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos
do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU;
c.2) comunique o interessado do teor desta decisão, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição
de eventuais recursos não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os
recursos não sejam providos;
c.3) no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que o
interessado está ciente do julgamento deste Tribunal.

VOTO
Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de Manoel Vicente de Oliveira, no cargo de Técnico Judiciário do Tribunal
Regional Eleitoral do Maranhão, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo
com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal.
Acolho na íntegra os pareces da Unidade Técnica e do Ministério Público, os quais adoto como razões de decidir.
O ato em exame contém o pagamento da vantagem denominada “opção”, o que proporciona acréscimo aos proventos de
aposentadoria em relação à última remuneração contributiva do servidor em atividade, resultando no descumprimento do
disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
Além da fundamentação já exposta no relatório, cumpre citar que, por meio do Acórdão 1.599/2019 – TCU – Plenário,
este Tribunal fixou o seguinte entendimento:
9.4. firmar entendimento de que é vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive
o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão (“opção”), aos servidores que implementaram os requisitos de
aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou o valor dos proventos à
remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria.
Ante o exposto, julgo ilegal o ato, negando-lhe registro.
Voto, pois, no sentido de que o Tribunal acolha a minuta de acórdão que submeto à deliberação deste Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 533/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 031.361/2019-6.
2. Grupo I – Classe de Assunto: Aposentadoria.
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Manoel Vicente de Oliveira (042.115.533-72).
4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão.
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 Pessoal (SEFIP).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidor do Tribunal Regional Eleitoral do
Maranhão,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões
expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1º, V, e 39, II, em:
9.1. considerar ilegal a presente concessão e negar registro ao respectivo ato;
9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo interessado, nos termos do Enunciado 106
da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal;
9.3. determinar ao órgão de origem que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da
autoridade administrativa omissa:
9.3.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado no prazo de quinze dias e faça juntar aos autos o
comprovante dessa notificação nos quinze dias subsequentes;
9.3.2. suspenda os pagamentos realizados com base no ato ora impugnado;
9.3.3. emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias, após corrigida a falha
que ensejou a ilegalidade do ato.
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10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0533-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues (Relator), Bruno Dantas e Vital
do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.

GRUPO II – CLASSE VII – Primeira Câmara
TC 033.804/2019-2
Natureza: Representação
Órgão: Distrito Sanitário Especial Indígena Kaiapó do Pará - Ministério da Saúde
Representação legal: D’Jeniffer Francisco da Penha (OAB/RJ 204.583), representando Fonseca e
Telles Pinturas em Geral Eireli.
SUMÁRIO: REPRESENTAÇÃO. SOLICITAÇÃO PARA ADOÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR.
PREGÃO ELETRÔNICO. SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E
HIGIENIZAÇÃO. INABILITAÇÃO DA REPRESENTANTE. FALHAS COMETIDAS PELO
PREGOEIRO. PRESTAÇÃO EM CURSO. PERICULUM IN MORA REVERSO. GRAVIDADE
INSUFICIENTE PARA PROVOCAR PUNIÇÃO DO PREGOEIRO, EXTINÇÃO ANTECIPADA DO
CONTRATO OU PROIBIÇÃO A PRORROGAÇÕES. CONHECIMENTO. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
CIÊNCIA.
RELATÓRIO
Adoto, como relatório, a instrução peça 50, elaborada por AUFC da Secretaria de Controle Externo
de Aquisições Logísticas, que obteve a anuência dos dirigentes daquela unidade técnica:
A. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
TC 033.804/2019-2
Mérito. Parcialmente procedente. Determinação.
Ciência.
UNIDADE JURISDICIONADA
UASG
Distrito Sanitário Especial Indígena - Parintins
257030
OBJETO
Contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com fornecimento de mão de obra e de todos
os materiais e equipamentos necessários, a serem executados nos prédios pertencentes ao Dsei/Parintins (peça 8, p. 1).
REPRESENTANTE
CNPJ
Fonseca e Telles Pinturas em Geral Eireli
16.972.514/0001-49
HÁ PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL?
PROCURAÇÃO
Peça 7
Não.

MODALIDADE
Pregão Eletrônico
VIGÊNCIA

NÚMERO DO CERTAME
12/2019

CRITÉRIO DE JULGAMENTO
Menor preço global

VALOR HOMOLOGADO
12 meses, prorrogável até o
R$ 514.386,80 (peça 8, p. 88).
limite de 60 meses, conforme art. 57, II,
da Lei 8.666/1993 (peça 8, p. 17 e 41).
FASE DO CERTAME
Homologado em 17/9/2019, conforme consta do Portal de Compras do Governo Federal (peça 8, p. 88). Contrato
22/2019 assinado em 25/9/2019 com a empresa Aptus Terceirizações Eireli (CNPJ 05.332.859/0001-11) – peça 41, p. 2,
e peça 44. Empenhos 2019NE800164, 2019NE800191, 2019NE800193 e 2019NE800198 emitidos (peça 45).
B. MOMENTO PROCESSUAL
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1. Promovidas a diligência e a oitiva prévia quanto às alegações do representante e demais questões
levantadas por esta Unidade Técnica, passa-se a analisar as respostas apresentadas, tópico a tópico, conforme
transcrição/contextualização a seguir.

C. HISTÓRICO DE COMUNICAÇÕES
DESPACHO DO RELATOR

Peça 11.

4/10/2019

OFÍCIOS ENCAMINHADOS PELA SELOG
Ao órgão

Ofício 2646/2019-TCU/Selog, de 8/10/2019 (peça 12)

Ao representante

Ofício 2647/2019-TCU/Selog, de 8/10/2019 (peça 13).

D. DOCUMENTOS APRESENTADOS EM RESPOSTA À OITIVA
PELA UNIDADE JURISDICIONADA
Em resposta à diligência e à oitiva prévia, o Distrito Sanitário Especial Indígena – Parintins encaminhou:
a) Ofício 627/2019-GAB/Dsei-PIN/SESAI/MS, de 29/10/2019 (peça 41);
b) proposta da empresa JF Tecnologia Ltda. (peça 40);
c) proposta da empresa Aptus Terceirizações Eireli (peça 39);
d) Atestado de Capacidade Técnica da empresa Fonseca e Telles Pinturas em Geral Eireli (peças 37-38);
e) declarações apresentadas pela empresa Fonseca e Telles Pinturas em Geral Eireli no âmbito do Pregão
Eletrônico 12/2019 (peças 35-36);
f) certidões da empresa Fonseca e Telles Pinturas em Geral Eireli (peças 19, 25-27 e 34);
g) cadastro no Sicaf da empresa JF Tecnologia Eireli (peça 33);
h) cadastro no Sicaf da empresa Fonseca e Telles Pinturas em Geral Eireli (peças 31-32);
i) cadastro no Sicaf da empresa Fenix Consultoria Administração e Serviços Eireli (peça 30);
j) justificativa da empresa Fonseca e Telles Pinturas em Geral Eireli para diferença entre receita bruta do balanço
patrimonial de 2017 e a declaração de contratos firmados (peça 29);
k) cadastro no Sicaf da empresa Aptus Terceirizações Eireli (peça 28);
l) Relatório de Ocorrências no Sicaf da empresa Fenix Consultoria Administração e Serviços Eireli (peça 24);
m) Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar no Sicaf da empresa Fonseca e Telles Pinturas em Geral Eireli
(peça 23);
n) Relatório de Ocorrências no Sicaf da empresa Fonseca e Telles Pinturas em Geral Eireli (peça 22);
o) Relatório de Ocorrências no Sicaf da empresa Aptus Terceirizações Eireli (peça 21);
p) Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar no Sicaf da empresa Fonseca e Telles Pinturas em Geral Eireli
(peça 20);
q) Relação de Tomador/Obra – RET da empresa Fonseca e Telles Pinturas em Geral Eireli (peças 15 e 18);
r) Relação dos Trabalhadores Constantes no arquivo Sefip da empresa Fonseca e Telles Pinturas em Geral Eireli
(peça 17); e
s) Relação dos Trabalhadores Constantes no arquivo Sefip da empresa Fenix Consultoria Administração e
Serviços Eireli (peça 16).
PELA SOCIEDADE EMPRESARIAL
Não foi feita a oitiva da sociedade empresarial.

E. MEDIDA CAUTELAR – AVALIAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS
PERIGO DA DEMORA
Há decisão judicial ou administrativa, sem especificação de prazo, para suspender
o andamento do processo licitatório ou a contratação?
No caso de contratações
O contrato decorrente do certame já foi
não decorrentes de Registro de assinado?
Preços:

Não há informação
Sim

Análise:
2. Está afastado o pressuposto do perigo da demora uma vez que o contrato decorrente do Pregão Eletrônico
12/2019 foi assinado em 25/9/2019, já tendo sido emitidas as notas de empenho 2019NE800164, 2019NE800191,
2019NE800193 e 2019NE800198 e a nota de lançamento sistema 2019NS001343, relativa à liquidação da despesa
referente aos serviços prestados no período de 1º/10 a 31/10/2019, o que denota que o contrato já está em execução
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(peças 46-47). Esta conclusão foi confirmada pela informação prestada pelo órgão, que comunicou que a execução teve
início em 1º/10/2019 (peça 41, p. 3).
PERIGO DA DEMORA REVERSO
Sim
O serviço/bem é essencial ao funcionamento das atividades do

órgão/entidade?
O órgão ou entidade está coberto contratualmente pelo serviço com
razoável vigência (há a possibilidade de voltar a fase ou refazer o certame,
a depender da consequência da concessão de cautelar no caso concreto)
ou admite prorrogação excepcional?
Caso haja a possibilidade de manutenção do contrato com a atual
prestadora dos serviços, as condições dessa contratação seriam melhores
(menor preço e atendimento satisfatório) que o que se está em vias de
contratar?
Análise:

Não se aplica

Não se aplica

3. Está configurado o pressuposto do perigo da demora reverso por se tratar, nas palavras do Coordenador
Distrital de Saúde Indígena, “de serviço que é essencial ao funcionamento das atividades do órgão, principalmente nas
Casas de Assistência à Saúde Indígena – Casai que hospeda e trata de pacientes em recuperação” (peça 41, p. 12).
PLAUSIBILIDADE JURÍDICA
O órgão/entidade está sujeito aos normativos supostamente infringidos?
Sim
Há plausibilidade nas alegações do representante?

Sim
Não
informação
Há grave risco de lesão ao erário, inexecução ou execução insatisfatória do
Não
Há indício de sobrepreço ou superfaturamento?

há

objeto?
Análise quanto à plausibilidade jurídica e quanto à necessidade de adoção de medida cautelar :
Item “a” da oitiva prévia: recusa da proposta apresentada pela representante por

impedimento
de licitar e contratar previsto no art. 7º da Lei 10.520/2002, conquanto o prazo da sanção estivesse
esgotado (peça 1, p. 3-4)
Contextualização:
4. O Pregão Eletrônico 12/2016 tinha por objeto a contratação de serviços de limpeza, conservação e
higienização, com fornecimento de mão de obra e todos os materiais e equipamentos necessários, a serem executados
nos prédios pertencentes ao Distrito Sanitário Especial Indígena – Parintins, estimados em R$ 560.147,76 ao ano (peça
8, p. 1, 22 e 39).
5. A sessão pública ocorreu de 29/8/2019 a 2/9/2019, com a participação de trinta empresas (peça 8, 94-95). A
tabela abaixo mostra os melhores lances das três primeiras colocadas no certame e o valor estimado pelo órgão
contratante (peça 8, p. 94-126):
Melhor
Melhor
Ite
Melhor
Lance
Valor
Lance Fonseca e Lance
JF
m
Aptus Terceirizações
Estimado
Telles
Tecnologia
1
40.000,00
44.582,40
45.000,00
50.918,40

Grup
o1

2

44.000,00

41.692,80

39.000,00

48.722,40

3

33.000,00

34.272,72

33.000,00

40.117,68

4

51.000,00

51.723,84

45.000,00

60.444,72

5

37.800,00

37.895,04

36.800,00

6

170.000,00

170.981,76

199.810,08

44.357,76
199.810,0

7

15.000,00

13.839,12

16.199,28

16.199,28

8

7.848,00

6.749,28

7.887,24

7.887,24

9

17.000,00

17.879,40

20.420,40

20.420,40

10

5.676,00

4.437,60

5.185,80

5.185,80

8
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Total

11

9.500,00

9.288,00

10.608,00

10.608,00

12

55.200,00

55.476,00

55.476,00

486.024,00

488.817,96

514.386,80

55.476,00
560.147,7

6
6. De acordo com a ata do Pregão Eletrônico 12/2019, a primeira colocada no certame (Fonseca e Telles Pinturas
em Geral Eireli) teve sua proposta recusada em razão de “OCORRÊNCIA IMPEDITIVA INDIRETA Impedimento de Licitar
e Contratar – Lei 10.520/02, art. 7º no âmbito da União, não cumprindo o Item 4.2.1, incorreu TAMBÉM NOS ITENS
4.2.2, 7.4.3 e 8.6.2” (peça 8, p. 96).
7. Os itens 4.2.1, 4.2.2, 7.4.3 e 8.6.2 do edital estabelecem o seguinte (peça 8, p. 2, 11-12, grifamos):
4.2. Não poderão participar desta licitação os interessados:
4.2.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação
vigente;
4.2.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
(...)
7.4. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP
n. 5/2017, que:
(...)
7.4.3. apresentar preço final superior ao preço máximo fixado, ou que apresentar preço manifestamente
inexequível.
(...)
8.6. Habilitação jurídica:
(...)
8.6.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; (...)
8. A segunda colocada, empresa JF Tecnologia Ltda., também teve sua proposta recusada, segundo a ata do
certame, por ter apresentado proposta manifestamente inexequível, dentre outros motivos, por não ter levado em conta
o adicional de insalubridade de 20%. Cumpre registrar que o pregoeiro solicitou que a licitante fizesse os ajustes
necessários na sua proposta, mas a empresa reconheceu que, por não ter “observado que seria necessário o adicional
de insalubridade”, sua proposta era inexequível e pediu sua desclassificação (peça 8, p. 96 e 128).
9. A terceira colocada, empresa Aptus Terceirizações Eireli, teve sua proposta aceita e habilitada (peça 8, p. 96).
10. Inconformada com a recusa de sua proposta, a empresa Fonseca e Telles Pinturas em Geral Eireli interpôs
recurso, alegando, em síntese, que (peça 8, p. 127, e peça 48, p. 1-3):
a) em 29/8/2018, data da realização do Pregão Eletrônico 12/2019, não estava mais impedida de licitar;
b) o pregoeiro não concedeu à licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade de sua proposta,
conforme entendimento contido no Acórdão 1.244/2018-TCU-Plenário (Relator Marcos Bemquerer) e na Súmula TCU
262/2010;
c) o contrato social da empresa registrado na Junta Comercial e a identidade do sócio foram devidamente
anexados no site do Comprasnet; e
d) a sua inabilitação contrariou os princípios da legalidade, da isonomia, da obtenção da proposta mais
vantajosa e da vinculação ao instrumento convocatório.
11. O pregoeiro Paulo Fonseca rejeitou os argumentos da empresa Fonseca e Telles Pinturas em Geral Eireli, com
exceção daquele relativo ao contrato social, razão pela qual julgou o recurso parcialmente procedente com base nos
seguintes argumentos (peça 48, p. 6-7):
a) o Sicaf possui uma funcionalidade – Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor – que
apontou, em 29/8/2019, que o Sr. Carlos Antonio Pereira da Silva, CPF 918.750.057-49, era dirigente/sócio em comum
das empresas Fonseca e Telles Pinturas Em Geral Eireli e Fenix Consultoria Administração e Serviços Eireli, CNPJ
22.627.676/0001-42, que estava impedida de licitar nos períodos de 18/9/2018 até 17/9/2019 e de 16/10/2018 a
15/10/2019;
b) essa funcionalidade do Sicaf emite um alerta na hora em que é realizada a consulta da situação do
fornecedor, avisando se os sócios do CNPJ consultado correspondem a um CPF cadastrado como dirigente ou cônjuge
de um outro cadastro que esteja com Declaração de Inidoneidade vigente no sistema;
c) a regra implementada realiza o cruzamento de informações referentes a ocorrências impeditivas indiretas do
fornecedor e visa evitar possível tentativa de burla à penalidade de inidoneidade e de impedimento de contratar ou
licitar com a Administração Pública, por intermédio de constituição de outra sociedade empresarial, pertencente aos
mesmos sócios e que atue na mesma área;
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d) o Tribunal de Contas da União manifestou-se nos Acórdãos 1.831/2014-TCU-Plenário (Relator José Múcio
Monteiro) e 2.218/2011-TCU-1ª Câmara (Relator José Múcio Monteiro), nos quais considerou a possibilidade de
extensão de sanção de inidoneidade a outra empresa, por ter havido tentativa de burla à penalidade outrora imposta,
utilizando a Egrégia Corte de Contas do instituto da desconsideração da personalidade jurídica;
e) assim, constatado o alerta da restrição citada, devem ser avaliadas as circunstâncias, os fatos concretos e os
indícios de que houve a criação ou uso de pessoa jurídica exclusivamente com o intuito de possibilitar a burla da pena
administrativa anteriormente aplicada, como se percebeu no caso concreto;
f) a ligação entre as empresas é evidenciada pela apresentação, no curso do Pregão Eletrônico 12/2019, de
justificativa subscrita pelo Sr. Carlos Antonio Pereira da Silva e de atestados de capacidade técnica e contrato relativos
a serviços prestados à empresa Fenix Consultoria Administração e Serviços Eireli, CNPJ 22.627.676/0001-42;
g) a empresa infringiu o item 7.4.3, primeira parte, ao apresentar preço de R$ 5.676,00 para o item 10, maior
que o valor estimado de R$ 5.185,80; e
h) assiste razão à recorrente quanto ao item 8.6.2, relativo à apresentação do ato constitutivo da empresa.
12. Cumpre registrar que a justificativa citada pelo pregoeiro na alínea “f” acima corresponde a documento
datado de 26/9/2018, em que o Sr. Carlos Antonio Pereira da Silva, CPF 918.750.057-49, explicava que a diferença entre
a receita bruta informada no balanço patrimonial do ano de 2017 e a declaração de contratos firmados excedia o
percentual de dez por cento devido ao início da vigência de novos contratos no final do ano de 2017 e a repactuações
de valores ocorridas em 2018 (peça 29). A empresa Fonseca e Telles Pinturas em Geral Eireli alega que houve erro no
envio do documento em questão, que, por descuido, foi incluído na pasta relativa ao Pregão Eletrônico 12/2019 (peça
1, p. 4).
13. Importante assinalar, igualmente, que o atestado de capacidade técnica mencionado pelo pregoeiro consta
da peça 37, e trata da prestação, pela empresa Fonseca e Telles Pinturas em Geral, de serviços de limpeza, conservação
e jardinagem, com emprego de mão de obra, material e equipamentos, com quantitativo de 36 auxiliares e dois
jardineiros, à empresa Fenix Consultoria Administração e Serviços Eireli, CNPJ 22.627.676/0001-42.
14. A autoridade competente, Sr. José Augusto dos Santos Souza, concordou com a decisão do pregoeiro e, em
17/9/2019, se manifestou nos seguintes termos (peça 48, p. 10):
Após DETIDA análise do Edital, da documentação apresentada pela empresa FONSECA E TELLES PINTURAS EM
GERAL EIRELLI, bem como todo o conjunto probatório, e pelas argumentações de fato e de direito APRESENTADOS na
Razões e Contra Razões da Recorrente e dos interessados, não vislumbro razão no apelo da Recorrente e nesse caso
somente quanto ao Item 8.6.2 apresentação do ato constitutivo da empresa que foi apresentado a segunda alteração
consolidada, que acompanho decisão do PREGOEIRO PARA CONFIRMÁ-LA. Diante disso, declaro não aceita a proposta
da empresa FONSECA E TELLES PINTURAS EM GERAL EIRELLI, por descumprir item 7.4 e subitem 7.4.3 por conter em sua
proposta preço acima do referenciado pelo DSEI Parintins, e pelo fato de conter na sua participação no pregão indícios
de irregularidades na apresentação de sua documentação.
15. O certame foi homologado em 17/9/2019 e o Contrato 22/2019 com a empresa Aptus Terceirizações Eireli
foi assinado em 25/9/2019 (peça 8, p. 88).
Manifestação do órgão/entidade:
16. O Distrito Sanitário Especial Indígena – Parintins não apresentou esclarecimentos em separado para cada
um dos itens da oitiva prévia. Sua manifestação, contida na peça 41 destes autos, está subdividida em três partes. A
primeira parte aborda o “impedimento de licitar” (peça 41, p. 4-7). A segunda parte trata “da proposta de preço” (peça
41, p. 7-10) e a terceira cuida da “ausência de negociação” (peça 41, p. 10-11). Sobre o “impedimento de licitar”, o
órgão informou, em síntese, o seguinte:
a) ao consultar a situação no Sicaf da primeira colocada no certame, Fonseca e Telles Pinturas em Geral, o
sistema emitiu um alerta de ocorrência impeditiva indireta de licitar relativa ao CPF 918.750.057-49, do Sr. Carlos
Antonio Pereira da Silva, que integraria o quadro societário da licitante e também de outra empresa, Fenix Consultoria
Administração e Serviços Eireli, CNPJ 22.627.676/0001-42, que estava com declaração de inidoneidade
vigente no sistema;
b) este alerta é uma nova funcionalidade do Sicaf que verifica a inidoneidade de fornecedores em compras
públicas por meio da verificação do CPF de todos os sócios de uma empresa;
c) a regra implementada realiza o cruzamento de informações referentes a ocorrência impeditivas indiretas do
fornecedor e visa evitar possível tentativa de burla à penalidade de inidoneidade e de impedimento de contratar ou
licitar com a Administração Pública, por intermédio da constituição de outra sociedade empresarial, pertencente aos
mesmos sócios;
d) o TCU manifestou-se nos Acórdãos 1.831/2014-TCU-Plenário e 2.218/2011-TCU-1ª Câmara pela possibilidade
de extensão de sanção de inidoneidade a outra empresa, por ter havido tentativa de burla a penalidade outrora imposta,
com base no instituto da desconsideração da personalidade jurídica;
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e) diante do alerta do sistema, devem ser avaliadas as circunstâncias, os fatos concretos e os indícios de criação
ou uso de pessoa jurídica exclusivamente com o intuito de possibilitar a burla da pena administrativa anteriormente
aplicada, de acordo com os itens 8.1.4.1 e 8.1.4.2 do Edital, que foi o que ocorreu no caso concreto;
f) diante da documentação apresentada pela primeira colocada, o pregoeiro entendeu que havia impedimento
indireto de licitar;
g) por ocasião do recurso, a empresa Fonseca e Telles não abordou a questão do impedimento

indireto de licitar e não mencionou a venda e compra da empresa, como o fez na presente
representação;
h) a intenção de fraudar a licitação, segundo a Corte de Contas, é presumida quando uma empresa impedida
de licitar e contratar com a União se reveste de outra, com a finalidade de retomar contratações com o Ente Público;
i) a licitante apresentou documentos – justificativa assinada por Carlos Antonio Pereira da Silva e atestado de
capacidade técnica da empresa Fenix Consultoria Administração e Serviços Eireli – que continham indícios

de burla;
j) o Distrito Sanitário Especial Indígena de Parintins vem passando por dificuldades
relacionadas aos contratos de serviços realizados em gestões anteriores, que estão atualmente em
processo de sanção e deram origem a muitas demandas judiciais trabalhistas;
k) o pregoeiro encontrou muita dificuldade no momento da decisão, em razão da alta
complexidade do assunto e da documentação apresentada pela licitante, eivada de contradições e
com presunção de veracidade duvidosa;
l) restou ao pregoeiro decidir pela inabilitação da empresa pelos indícios de conluio e burla
à licitação por meios fraudulentos, principalmente pelo fato de constar, de sua Declaração de
Contratos Firmados, contrato com o IF-SP-Capivari, firmado dentro do prazo em que a empresa
estava impedida de licitar;
m) em nenhum momento os agentes públicos do Distrito Sanitário Especial Indígena de
Parintins tiveram culpa ou dolo na decisão de inabilitação da empresa Fonseca e Telles Pinturas
em Geral Eireli;
n) o Distrito Sanitário Especial Indígena de Parintins não teve intenção de causar nenhum
prejuízo a nenhum participante e muito menos ao erário, de forma que, se houve excesso, foi com o
intuito de salvaguardar o interesse público; e
o) se houve equívoco na decisão, houve culpa recíproca configurada pela apresentação de
documentação por parte da empresa de maneira equivocada, como reconhecido pela própria
licitante.
Análise:
17. Em 29/8/2019, por ocasião da realização da sessão pública do Pregão Eletrônico 12/2019, o cadastro no
Sicaf da empresa Fonseca e Telles Pintura em Geral apontava a existência de “ocorrências” e de “ocorrências impeditivas
indiretas”, conforme reproduzido abaixo (peça 32):
Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta
Impedimento de licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas Indiretas: Consta. Verificar no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
Vínculo com “Serviço Público”: Nada Consta
18. O relatório de ocorrências da empresa possui sete registros, sendo o último relativo à penalidade de licitar
e contratar prevista no art. 7º da Lei 10.520/2002, aplicada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e vigente no
período de 29/4/2019 a 28/8/2019, véspera da realização do Pregão Eletrônico 12/2019, de forma que, em 29/8/2019,
a empresa não estava, de fato, impedida de licitar e contratar por motivo de penalidade a ela imposta.
19. Ocorre que, como consta da Ata do Pregão Eletrônico 12/2019 (peça 8, p. 96) bem como da decisão do
pregoeiro no recurso interposto pela licitante (peça 48, p. 7), a recusa da proposta da Fonseca e Telles Pinturas em Geral
Eireli se deu não com base em penalidade aplicada à própria empresa, mas sim com fundamento na existência de
“ocorrência impeditiva indireta”, que indicava um vínculo da licitante – um dirigente em comum – com a empresa Fenix
Consultoria Administração e Serviços Eireli, esta sim então impedida de licitar e contratar com base no art. 7º da Lei
10.520/2002, em virtude de duas penalidades aplicadas pelo TCU e vigentes nos períodos de 18/9/2018 a 17/9/2019 e
16/10/2018 a 15/10/2019 (peça 23).
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20. Em vista do exposto, consideramos esclarecido este ponto da oitiva, relativo especificamente ao motivo
empregado para a recusa da proposta apresentada pela representante por impedimento de licitar e

contratar previsto no art. 7º da Lei 10.520/2002, conquanto o prazo da sanção estivesse esgotado.
Item “b” da oitiva prévia: recusa da proposta apresentada pela representante por apresentação de
“documento de justificativa” em nome de Carlos Antonio Pereira da Silva, não obstante: ele já não fosse sócio da
sociedade; a emissão do referido documento ter antecedido o ingresso de Cláudio Cordeiro Gomes, atual sócio; e não
haver qualquer relação entre o antigo e o atual sócio (peça 1, p. 4);
Manifestação do órgão/entidade:
21. O Distrito Sanitário Especial Indígena – Parintins não abordou a questão em sua resposta à oitiva prévia
(peça 41).
Análise:
22. A empresa Fonseca e Telles Pintura em Geral Eireli teve sua resposta recusada com fundamento na
existência, no cadastro da empresa no Sicaf, de “ocorrência impeditiva indireta”, que indicava um vínculo da licitante –
um dirigente em comum – com a empresa Fenix Consultoria Administração e Serviços Eireli (peça 23).
23. O sócio em comum seria o Sr. Carlos Antonio Pereira da Silva, CPF 918.750.057-49. Analisando as
informações das empresas Fonseca e Telles Pintura em Geral Eireli e Fenix Consultoria Administração e Serviços Eireli
constantes do CNPJ, é possível constatar que, na data da realização do Pregão Eletrônico 12/2019, em 29/8/2019, o Sr.
Carlos Antonio Pereira da Silva não mais integrava o quadro societário das duas empresas (peça 49).
24. De acordo com o CNPJ e os elementos disponíveis nos autos, a empresa Fonseca e Telles Pintura em Geral
Eireli foi aberta em 28/8/2012 por Marcio Antonio da Fonseca e Thiago Telles Mariz de Souza. Em 14/6/2018, os sócios
venderam a totalidade de suas cotas para Sr. Carlos Antonio Pereira da Silva (peça 4, p. 2). Alguns meses depois, em
21/11/2018, o Sr. Carlos Antonio Pereira da Silva vendeu a totalidade do capital social para o Sr. Claudio Cordeiro
Gomes, CPF 028.843.077-88, atual titular da empresa (peça 3, p. 3, e peça 49). Como se vê, o Sr. Carlos Antonio Pereira
da Silva desligou-se da empresa Fonseca e Telles Pintura em Geral Eireli quase nove meses antes da realização do Pregão
Eletrônico 12/2019 em 29/8/2019.
25. Assim, a juntada de declaração subscrita em 26/9/2018 pelo Sr. Carlos Antonio Pereira da Silva, data em que
ainda integrava o quadro societário da empresa Fonseca e Telles Pintura em Geral Eireli não constitui, por si só, indício
de “conluio e burla à licitação por meios fraudulentos”, como asseverou o pregoeiro em sua decisão
de indeferir o recursos da licitante (peça 29 e peça 48, p. 7).
26. No que tange à empresa Fenix Consultoria Administração e Serviços Eireli, consta do CNPJ que ela foi aberta
em 10/6/2015 pelo Sr. Carlos Antonio Pereira da Silva e por Julio Cesar Cordeiro Gomes Corte, CPF 029.325.757-40,
tendo o Sr. Carlos saído da sociedade em 12/4/2017 (peça 49), mais de dois anos antes da realização do Pregão
Eletrônico 12/2019 e antes mesmo que o TCU aplicasse as penalidades constantes do Relatório de Ocorrências
Impeditivas Indiretas do Fornecedor Fonseca e Telles Pintura em Geral Eireli (peça 23), que ensejaram a recusa da sua
proposta pelo pregoeiro encarregado do certame.
27. O exame do CNPJ e do CPF dos sócios das empresas mostra, contudo, que existem outros vínculos entre as
empresas, dos quais não há indícios de que o pregoeiro tenha tido conhecimento. Nesse sentido, é possível constatar
(peça 49):
a) o Sr. Claudio Cordeiro Gomes, CPF 028.843.077-88, sócio da empresa Fonseca e Telles Pintura em Geral Eireli,
é irmão de Julio Cesar Cordeiro Gomes Corte, CPF 029.325.757-40, sócio da empresa Fenix Consultoria Administração e
Serviços Eireli;
b) ambos são filhos de Zenaide Cordeiro de Oliveira, CPF 230.720.087-87; e
c) o endereço de ambos e de sua mãe no CPF, bem como da empresa Fenix Consultoria Administração e Serviços
Eireli no CNPJ, é o mesmo: Rua Albano 103, Praça Seca, Rio de Janeiro.
28. Não obstante os indícios de vínculo familiar entre as empresas, e que, por si só, não configuram
irregularidade, o fato é que os elementos que o pregoeiro utilizou para fundamentar a recusa da proposta da empresa
Fonseca e Telles Pintura em Geral Eireli não foram submetidos ao contraditório da empresa previamente à sua
desclassificação, em desacordo com o que estabelece o art. 29 da Instrução Normativa Seges/MPDG 3/2018, de
26/4/2018 (grifamos):
Procedimentos para habilitação do fornecedor
(...)
Art. 29. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o
gestor deverá diligenciar para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de
Ocorrências Impeditivas Indiretas.
§ 1º A tentativa de burla pode ser verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares,
dentre outros.
§ 2º É necessária a convocação do fornecedor para manifestação previamente à sua desclassificação.
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§ 3º O disposto neste artigo deve ser observado quando da emissão de nota de empenho, contratação e
pagamento, previstos nos arts. 28 e 29.
29. Este Tribunal já entendeu possível a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, ante
a possibilidade de que uma empresa venha a participar de procedimento licitatório como forma de burlar penalidade
aplicada a outra empresa, em homenagem ao princípio da moralidade e do interesse público.
30. Nesse sentido, o Acórdão 2.218/2011-TCU-1ª Câmara (Relator José Múcio Monteiro) estabeleceu as
condições para que a fraude seja presumida:
Presume-se fraude quando a sociedade que procura participar de certame licitatório possui objeto social similar
e, cumulativamente, ao menos um sócio-controlador e/ou sócio-gerente em comum com a entidade apenada com as
sanções de suspensão temporária ou declaração de inidoneidade, previstas no inciso III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93.
31. Outrossim, consoante entendimento posterior do mesmo relator, contido no Voto que conduziu o Acórdão
1.831/2014-TCU-Plenário (Relator José Múcio Monteiro), passam a ser consideradas necessárias três características
fundamentais para configurar a ocorrência de abuso da personalidade jurídica:
6. Em meu modo de ver, três características fundamentais permitem configurar a ocorrência de abuso da
personalidade jurídica neste caso:
a) a completa identidade dos sócios-proprietários;
b) a atuação no mesmo ramo de atividades;
c) a transferência integral do acervo técnico e humano.
32. No caso ora em exame, não se verifica a completa identidade dos sócios-proprietários e não há indícios de
transferência integral do acervo técnico e humano, haja vista que as empresas Fonseca e Telles Pinturas em Geral e
Fenix Consultoria e Administração Eireli foram constituídas, respectivamente, em 2012 e 2015, antes, portanto, da
realização do Pregão Eletrônico 12/2019 e da aplicação, às empresas, das sanções de impedimento de licitar e contratar
com base no art. 7º da Lei 10.520/2002.
33. Destarte, somos de opinião que o pregoeiro não dispunha de elementos suficientes para justificar a recusa
da proposta da empresa Fonseca e Telles Pinturas em Geral com base na existência de ocorrências impeditivas indiretas
de licitar constantes do cadastro da empresa no Sicaf, pelo que concluímos que a licitante teve sua proposta
indevidamente recusada.
34. Nesse sentido, julgamos importante transcrever alguns trechos do Voto condutor do Acórdão 10.676/2018TCU 2ª Câmara (Relator André Carvalho) pela similaridade com o caso em tela (grifamos):

3. Por sua vez, no mérito, a ora representante suscitou o equívoco na sua inabilitação sob o
argumento de a suposta sanção impedir a sua participação em certames federais e, por essa linha,
requereu a concessão da referida cautelar para determinar a imediata suspensão de todos os atos
inerentes ao pregão e à assinatura do contrato com a vencedora do certame, sem prejuízo de, ao
final, solicitar o provimento da presente representação para anular a declaração da Escolta Vip
Terceirização de Mão de Obra e Segurança como vencedora do item 1 no certame.
4. Após a análise final do feito, a Secex-BA propôs que o TCU considere a presente
representação parcialmente procedente e, assim, indefira o aludido pedido de cautelar suspensiva.
5. Incorporo o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, sem prejuízo de discordar
da suposta ausência interesse público na presente representação.
6. A Centerserv Serviços e Locação de Mão de Obras Ltda. teria sido inabilitada no âmbito
do aludido pregão a partir da constatação de a Mahcro Serviços de Limpeza e Comércio em Geral
Ltda., com sócia em comum, ter sofrido o impedimento para licitar e contratar com a
administração pública, nos termos do art. 7º da Lei n.º 10.520, de 2002, em face da penalidade
aplicada pelo Departamento Nacional de Pesquisa Mineral no Maranhão (DNPM-MA) com o
período de impedimento fixado de 12/4/2017 a 11/4/2019.
7. Restou demonstrado, no entanto, que a aludida sócia (Danila de Castro Carvalho) já não
integraria o quadro societário da Centerserv desde 2/8/2016, nem o quadro da própria Mahcro
desde 9/9/2016, em datas anteriores, então, à imposição da referida penalidade pelo DNPM-MA.
8. Na mesma esteira, as aludidas empresas não teriam o mesmo objeto social, nem o mesmo
endereço ou acervo técnico-humano, salientando, nesse ponto, que a Centerserv teria sido
constituída em 2001, ao passo que a Mahcro teria sido instituída em 2008, restando por aí afastada
a suposta fraude pela constituição formal da nova sociedade, com os mesmos sócios, para burlar
a aplicação do referido impedimento administrativo.
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9. Por esse prisma, ao destacar a possível inadequação da subsequente inabilitação da
empresa no certame ante o suposto impedimento, a unidade técnica assinalou que:
“(...) Conforme jurisprudência desta Corte de Contas citada na exordial pela representante,
é preciso levar em consideração, dentre outros elementos, a data de constituição das empresas, o
ramo de atividade e a eventual transferência de acervo técnico, humano e/ou operacional, não
sendo suficiente a simples identidade societária, tomada de forma isolada, para concluir que houve
tentativa de fraude ou abuso de forma praticado· pelos sócios. No caso concreto, os documentos
acostados aos autos comprovam que sequer existia identidade societária, tendo em vista que a Sra.
Dalila de Castro Carvalho, à época da sanção imposta pelo DNPM – MA, não fazia parte dos
quadros de sócios das empresas. Ou seja, o argumento utilizado para inabilitar a sociedade
empresária Centerserv Serviços e Locação de Mão de Obras Ltda. não se revelou adequado.”
10. Mostra-se adequada, assim, a proposta da unidade técnica no sentido de atribuir a
procedência parcial à presente representação, devendo o TCU reconhecer a subsistência, contudo,
do interesse público no bojo da presente representação com vistas a determinar que o Iphan-BA
se abstenha de promover a eventual prorrogação do subsequente contrato público, deixando de
determinar a anulação do certame com o correspondente contrato público, já que essa medida
poderia resultar em maiores transtornos com prejuízos processuais e materiais em desfavor da
administração pública.
11. Bem se vê que, como vencedora para o item 1 do Pregão Eletrônico 3/2018, a Escolta Vip
Terceirização de Mao de Obra e Segurança Ltda. teria, após a fase de negociação, ofertado o preço
de R$ 301.910,24, ao passo que a então proposta da ora representante teria restado fixada pelo
valor de R$ 301.301,03, perfazendo o potencial prejuízo sob a diferença de R$ 609,31 por exercício
financeiro (aproximadamente 0,2% na contratação, para o período de 12 meses) ou de R$ 3.000,00
para a máxima duração contratual de 60 meses.
12. Por esse ângulo, a despeito do diminuto prejuízo potencialmente infligido à subsequente
contratação, sobressai o inegável interesse público na busca da correta condução do certame com
o correspondente contrato público, devendo o Iphan-BA se abster, então, de promover a eventual
prorrogação do subjacente contrato público, passando a, oportunamente, promover o novo
procedimento licitatório sem as falhas ora suscitadas nestes autos, garantindo, com isso, o
necessário respeito ao princípio da indisponibilidade administrativa do interesse público.
13. Entendo, portanto, que o TCU deve conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la
parcialmente procedente, dando por prejudicado o pedido de cautelar suspensiva, diante da perda do seu objeto, sem
prejuízo de prolatar a determinação ora suscitada nestas razões de decidir.
35. Em vista de todo o exposto, concluímos que o órgão licitante não logrou esclarecer este ponto da oitiva
prévia e, considerando que o contrato decorrente do Pregão Eletrônico 12/2019 já foi assinado e que uma eventual
anulação de todo o certame e do contrato dele decorrente causaria prejuízo maior ao órgão, propomos, em consonância
com o entendimento contido no Acórdão 10.676/2018-TCU-2ª Câmara, que seja determinado ao Distrito Sanitário
Especial Indígena de Parintins que se abstenha de promover a eventual prorrogação do contrato público resultante do
Pregão Eletrônico 12/2019, passando a, previamente, promover o novo procedimento licitatório para a devida
substituição do referido contrato sem as falhas ora suscitadas nestes autos sobre o presente certame, que deverão ser
objeto de ciência.
Item “c” da oitiva prévia: recusa da proposta apresentada pela representante por presença de

“indícios fortíssimos de conluio e burla à licitação por meios fraudulentos”, que não existiriam
(peça 1, p. 5);
Manifestação do órgão/entidade:
36. A manifestação do órgão encontra-se resumida no parágrafo 16 desta instrução.
Análise:
37. Os indícios nos quais o pregoeiro se baseou para recusar a proposta da empresa Fonseca e Telles Pinturas
em Geral Eireli foram a existência de ocorrência impeditiva indireta de licitar constante do Sicaf; a apresentação, pela
empresa, de declaração subscrita por Carlos Antonio Pereira da Silva; e o fornecimento de atestado de capacidade
técnica relativo a serviço prestado à empresa Fenix Consultoria Administração e Serviços Eireli.
38. Ocorre que, como vimos acima, tais indícios são insuficientes para caracterizar ocorrência de abuso da
personalidade jurídica e a consequente aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, ante a
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possibilidade de que uma empresa venha a participar de procedimento licitatório como forma de burlar penalidade
aplicada a outra empresa.
39. Assim, consideramos que o órgão não logrou esclarecer este ponto da oitiva prévia e reiteramos aqui a
análise efetuada no item anterior e a proposta contida no parágrafo 35 acima.
Item “d” da oitiva prévia: recusa da proposta apresentada pela representante por preço superior ao preço
máximo e/ou inexequível, sem conferir à licitante oportunidade de comprovar a exequibilidade (peça 1, p. 9-10);
Manifestação do órgão/entidade:
40. Sobre a proposta de preço apresentada pela empresa Fonseca e Telles Pinturas em Geral Eireli, o órgão
informou, em síntese, o seguinte (peça 41, p. 7-10):
a) o item 5.1.7 do Edital estabelecia que os licitantes deveriam respeitar os preços máximos estabelecidos nas
normas de regência das contratações públicas federais;
b) embora o critério de julgamento fosse o valor global, o edital previa que os preços unitários seriam também
avaliados;
c) o pregoeiro realizou o julgamento do item da proposta da Fonseca e Telles Pinturas em Geral Eireli de acordo
com os critérios definidos nos itens 6.2.3, 6.5.1, 7.4.3 e 7.10.4 do Edital:
6.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado
a efeito na fase de aceitação.
(...)
6.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.
(...)
7.4. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP
n. 5/2017, que:
(...)
7.4.3. apresentar preço final superior ao preço máximo fixado, ou que apresentar preço manifestamente
inexequível.
(...)
7.10.4. O Pregoeiro analisará a compatibilidade dos preços unitários apresentados na Planilha de Custos e
Formação de Preços com aqueles praticados no mercado em relação aos insumos e também quanto aos salários das
categorias envolvidas na contratação;
d) o item 10 comprometeria o erário no valor de R$ 5.882,40, sem falar na repactuação por força da CCT;
e) o pregoeiro levou em conta o jogo de planilha, quando a empresa tem intenção de se locupletar do erário
público, oferecendo preço global menor que o estimado, mas a intenção é tornar exequível o preço total;
f) a licitante poderia nos convencer no recurso de que o seu preço estava correto e coerente;
g) o pregoeiro, com o medo de errar e no intuito de evitar irregularidade que pudesse causar prejuízos para a
Administração ou para outros e resultar em punição em seu desfavor, decidiu pela inabilitação;
h) deduzimos que o preço da empresa Fonseca e Telles Pinturas em Geral Eireli seria inexequível, mas não seria
motivo para desclassificação;
i) a proposta não foi objeto de diligência “por estar prejudicado pelo valor unitário acima do estimado no qual
o Pregoeiro, julgou de acordo com os critérios objetivos do Edital no Item 7.4.3 apresentar preço final superior ao preço
máximo fixado, ou que apresentar preço manifestamente inexequível, e 6.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor
unitário do item. Não sendo o caso de inexequibilidade” (sic); e
j) a empresa Fonseca e Telles Pinturas em Geral Eireli é contumaz em descumprir contratos e, diante disso, o
pregoeiro se acautelou e decidiu de acordo com o art. 41 da Lei 8.666/1993, segundo o qual a Administração não pode
descumprir as normas e condições do edital ao qual se acha estritamente vinculada.
Análise:
41. Não tem respaldo a alegação do Coordenador Distrital de Saúde Indígena de Parintins, de que a

apresentação de valor de item de grupo superior ao valor máximo do item previsto ao edital impede
a realização de diligência junto ao licitante ou mesmo a negociação, como se verá na análise do
item “f” da oitiva prévia mais adiante. Como se pode observar na tabela do parágrafo 5 desta
instrução e na decisão do pregoeiro ao julgar o recurso da empresa Fonseca e Telles no âmbito do
Pregão 12/2019 (peça 48, p. 7), a desclassificação da proposta da primeira colocada no certame
com base no item 7.4.3 do Edital se deu por ter apresentado, para o item 10 do grupo, proposta de
R$ 5.676,00, superior ao valor estimado, de R$ 5.185,80, não obstante os demais itens e o valor total
do grupo estivessem abaixo dos respectivos valores estimados. Cabia ao pregoeiro tentar negociar
junto à empresa a redução do valor deste item, haja vista a pequena diferença, de apenas R$ 490,20
no valor global, com vistas à obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração e, somente
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no caso de insucesso na negociação, desclassificar a proposta da Fonseca e Telles Pinturas em
Geral Eireli com base no item 7.4.3 do Edital.
42. Argumentos relacionados à possível inexequibilidade da proposta ou à reputação da licitante não se prestam
para justificar a recusa sumária da proposta de preço de licitante com base no fato de que um dos itens apresenta valor
superior ao estimado pelo órgão.
43. Assim, consideramos que o órgão não logrou esclarecer a recusa da proposta apresentada pela empresa
Fonseca e Telles Pinturas em Geral Eireli em razão de o valor ofertado para o item 10 estar acima do valor
estimado e reiteramos aqui a conclusão constante do parágrafo 35 desta instrução acerca do prejuízo para o órgão
decorrente de eventual anulação do certame e do contrato dele decorrente, bem como a proposta de não prorrogação
do contrato ora em vigor.
Item “e” da oitiva prévia: recusa da proposta apresentada pela representante por não apresentação dos
documentos referidos no item 8.6.2 do edital, não obstante esses tenham sido devidamente efetivamente
apresentados (peça 1, p. 15);
Manifestação do órgão/entidade:
44. O órgão não se manifestou a respeito deste item.
Análise:
45. Não obstante o Distrito Sanitário Especial Indígena – Parintins não tenha se manifestado a respeito deste
item, a leitura da decisão do pregoeiro relativa ao recurso apresentado pela empresa Fonseca e Telles Pinturas

em Geral Eireli no âmbito do Pregão Eletrônico 12/2019 mostra que os argumentos da empresa
relativos a este ponto foram aceitos pelo pregoeiro, de forma que consideramos esclarecido este
ponto da oitiva prévia.
Item “f” da oitiva prévia: ausência de negociação, tanto com a empresa Fonseca Telles Pinturas
em Geral, quanto com a licitante cuja proposta foi homologada (Aptus Terceirizações Eireli,
CNPJ 05.332.859/0001-11), com vistas a buscar auferir preço mais vantajoso para a
Administração, considerando a expressiva diferença de preços observada entre os valores globais
das duas propostas, em atenção ao princípio da indisponibilidade do interesse público e ao disposto
no art. 24, § 8º, do Decreto 5.450/2005.
Manifestação do órgão/entidade:
46. Sobre a ausência de negociação, o órgão informou, em síntese, o seguinte (peça 41, p. 10-11):
a) não houve negociação com a empresa Fonseca e Telles Pinturas em Geral Eireli porque, diante de preços
acima do valor máximo previsto em edital, não é possível para o pregoeiro negociar tal preço com o licitante, devendo
tal proposta ser desclassificada sumariamente;
b) realmente não houve negociação por parte do pregoeiro com a empresa Aptus Terceirizações Eireli, mas tal
ato, decorrente de mero esquecimento ou falha formal, em nenhum momento deu prejuízo ao erário, pois o valor de
sua proposta estava abaixo do valor estimado para a contratação;
c) trata-se de um poder/dever do agente público investido da prerrogativa de negociar, mas tal fato ocorreu
em razão da pequena experiência do pregoeiro, designado há pouco tempo para a função;
d) o Ministério da Saúde, por dificuldades financeiras, não possui cronograma de capacitações para esse ano; e
e) o servidor que atua como pregoeiro é idôneo e tem perfil ilibado, e sua falha não deve ensejar
responsabilização.
Análise:
47. Não tem respaldo a alegação do Coordenador Distrital de Saúde Indígena de Parintins de que a

apresentação de valor de item de grupo superior ao valor máximo do item previsto ao edital enseja
a desclassificação sumária da proposta. Como se pode observar na tabela do parágrafo 5 desta
instrução e na decisão do pregoeiro ao julgar o recurso da empresa Fonseca e Telles no âmbito do
Pregão 12/2019 (peça 48, p. 7), a desclassificação da proposta da primeira colocada no certame
com base no item 7.4.3 do Edital se deu por ter apresentado, para o item 10 do grupo, proposta de
R$ 5.676,00, superior ao valor estimado, de R$ 5.185,80, não obstante os demais itens e o valor total
do grupo estivessem abaixo dos respectivos valores estimados. Assim, como já destacado na análise
do item “d” da oitiva prévia, cabia ao pregoeiro tentar negociar junto à empresa a redução do valor
deste item, haja vista a pequena diferença, de apenas R$ 490,20 no valor global, com vistas à
obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração e, somente no caso de insucesso na
negociação, desclassificar a proposta da Fonseca e Telles Pinturas em Geral Eireli com base no
item 7.4.3 do Edital.
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48. Outrossim, o pregoeiro encarregado da condução do Pregão Eletrônico 12/2019 tampouco promoveu
qualquer negociação com a empresa Aptus Terceirização Eireli após a desclassificação das duas primeiras colocadas,
para que apresentasse preço menor que o incialmente cotado, o que poderia ter conduzido a uma proposta mais
vantajosa para a Administração Pública, consoante os termos do art. 3º da Lei 8.666/1993 e art. 24, § 8º, do Decreto
5.450/2005.
49. Em situação semelhante, o TCU deu ciência ao órgão licitante, consoante Acórdão 720/2016-Plenário
(Relator Vital do Rêgo, grifamos):
Relatório
(...)
Análise
3.7. Conforme já noticiado nos autos, o pregoeiro não tentou negociar com as licitantes para que reduzissem
o preço da proposta, não prosperando a alegação de que se negociou com a segunda colocada, pois, apesar de o
chamamento ter ocorrido, tratou-se do envio da proposta final ajustada e de documentos exigidos para habilitação,
conforme se vê à peça 3, p. 30-31.
3.7.1. Esta questão foi objeto do Acórdão 3.037/2009-TCU-Plenário, no qual se recomendou à entidade licitante
que, mesmo nos casos em que o valor da proposta seja inferior ao valor orçado, se estabeleça efetiva negociação junto
à licitante que tenha oferecido o lance mais vantajoso, visando à obtenção de melhor proposta de preços para a
Administração. Nesse sentido, também manifesta o TCU por meio do Acórdão 694/2014-TCU-Plenário:
32. No que concerne à ausência de tentativa de negociação para reduzir o preço final, conforme previsão contida
no art. 24, § 8º, do Decreto 5.450/2005, creio ser razoável que tal medida seja adotada como prática no âmbito dos
pregões eletrônicos. Apesar de o mencionado normativo estabelecer que o pregoeiro "poderá" encaminhar
contraproposta, me parece se tratar do legítimo caso do poder-dever da Administração. Ou seja, uma vez concedida a
prerrogativa legal para adoção de determinado ato, deve a administração adotá-lo, tendo em vista a maximização do
interesse público em obter-se a proposta mais vantajosa, até porque tal medida em nada prejudica o procedimento
licitatório, apenas ensejando a possibilidade de uma contratação por valor ainda mais interessante para o Poder
Público.
33. Nada obstante, em que pese a inexistência de negociação no caso concreto, creio que tal ocorrência não tem
o condão de tornar impertinente o valor da proposta vencedora, mesmo porque ela se encontrava abaixo do preço
referencial, sendo suficiente, a meu ver, que seja dada ciência à entidade acerca do dever de negociação.
3.7.2. Ademais, verifica-se que a proposta vencedora no Pregão 9/2014 foi a oitava a ser chamada pelo
pregoeiro, tendo sido aceitas propostas de menor valor, conforme instrução preliminar (peça 14, p.7), cujas empresas
foram desclassificadas ou inabilitadas por outros critérios, como os de desatendimento de qualificação técnica ou da
inobservância de percentuais previstos na CCT.
3.7.3. Dessa forma, considerando a linha de entendimento que vem predominando no TCU, propõe-se dar ciência
ao órgão que, mesmo nos casos em que o valor da proposta seja inferior ao valor orçado, se estabeleça efetiva
negociação junto à licitante vencedora do pregão, considerando o princípio da indisponibilidade do interesse público,
visando obter melhor proposta de preços, conforme fundamentos dos Acórdãos 3.037/2009 e 694/2014, ambos do
Plenário do TCU.
Voto
(...)
Ademais, a impropriedade consistente na ausência de negociação do preço ofertado pela licitante vencedora
contraria o princípio da indisponibilidade do interesse público e a jurisprudência do TCU, devendo ser extirpada das
licitações futuras do Ministério da Justiça.
(...)
Acórdão
(...)
9.4. dar ciência à Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério da Justiça, com
fundamento no art. 7º da Resolução – TCU 265/2014, sobre a ausência de negociação com o licitante vencedor, visando
obter melhor proposta de preços, identificada no Pregão Eletrônico 9/2014, dado que essa providência deve ser tomada
mesmo em situação na qual o valor da proposta seja inferior ao valor orçado pelo órgão licitante, considerando o
princípio da indisponibilidade do interesse público e o disposto no art. 24, § 8º, do Decreto 5.450/2005, com a
interpretação dada pelo TCU mediante os Acórdãos 3.037/2009 e 694/2014, ambos do Plenário, com vistas à adoção
de controles internos que mitiguem a possibilidade de ocorrência de outras situações semelhantes;
50. Em vista do exposto, consideramos que o órgão licitante não logrou esclarecer este ponto da oitiva prévia e
propomos que seja dada ciência ao Distrito Sanitário Especial de Saúde Indígena – Parintins sobre a ausência de
negociação com o licitante vencedor, visando obter melhor proposta de preços, identificada no Pregão Eletrônico
129/2019, dado que essa providência deve ser tomada mesmo em situação na qual o valor da proposta seja inferior ao
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valor orçado pelo órgão licitante, considerando o princípio da indisponibilidade do interesse público e o disposto no art.
24, § 8º, do Decreto 5.450/2005, com a interpretação dada pelo TCU mediante os Acórdãos 3.037/2009 e 694/2014,
ambos do Plenário, com vistas à adoção de controles internos que mitiguem a possibilidade de ocorrência de outras
situações semelhantes.
Item “a.1” da diligência: certidões e/ou comprovantes obtidos em funcionalidade do

Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf) utilizados na comprovação de sanções
aplicadas pela Administração Pública à sociedade empresarial Fonseca e Telles Pinturas em Geral
Eireli CNPJ 16.972.514/0001-49;
Manifestação do órgão/entidade:
51. O Distrito Sanitário Especial de Saúde Indígena – Parintins enviou a seguinte documentação:
a) cadastros no Sicaf da empresa Fonseca e Telles Pinturas em Geral Eireli, emitidos em 29/8/2019 e 29/10/2019
(peças 31-32);
b) Relatórios de Ocorrências Impeditivas de Licitar no Sicaf da empresa Fonseca e Telles Pinturas em Geral Eireli,
emitidos em 29/8/2019 e 29/10/2019 (peças 20-23); e
c) Relatório de Ocorrências no Sicaf da empresa Fonseca e Telles Pinturas em Geral Eireli, emitido em
29/10/2019 (peça 22).
Análise:
52. Consideramos atendido este item da diligência.
Item “a.2” da diligência: certidões e/ou comprovantes obtidos em funcionalidade do

Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf) utilizados na comprovação de sanções
aplicadas pela Administração Pública à sociedade empresarial Fenix Consultoria Administração
e Serviços Eireli CNPJ 22.627.676/0001-42;
Manifestação do órgão/entidade:
53. O Distrito Sanitário Especial de Saúde Indígena – Parintins enviou a seguinte documentação:
a) cadastro no Sicaf da empresa Fenix Consultoria Administração e Serviços Eireli, emitido em 29/10/2019 (peça
30);
b) Relatório de Ocorrências no Sicaf da empresa Fenix Consultoria Administração e Serviços Eireli, emitido em
29/10/2019 (peça 24); e
c) Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar no Sicaf da empresa Fonseca e Telles Pinturas em Geral Eireli,
emitido em 29/8/2019, onde consta o vínculo com a empresa Fenix Consultoria Administração e Serviços Eireli (peça
23).
Análise:
54. Consideramos atendido este item da diligência.
Item “a.3” da diligência: certidões e/ou comprovantes obtidos em funcionalidade do

Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf) utilizados na comprovação de sanções
aplicadas pela Administração Pública a Carlos Antonio Pereira da Silva CPF 918.750.057-49;
Manifestação do órgão/entidade:
55. O Distrito Sanitário Especial de Saúde Indígena – Parintins enviou o Relatório de Ocorrências Impeditivas de
Licitar no Sicaf da empresa Fonseca e Telles Pinturas em Geral Eireli, emitido em 29/8/2019, onde consta o CPF
918.750.057-49, do Sr. Carlos Antonio Pereira da Silva, como tendo vínculo tanto com a empresa Fonseca e Telles
Pinturas em Geral Eireli quanto com a empresa Fenix Consultoria Administração e Serviços Eireli (peça 23).
Análise:
56. Consideramos atendido este item da diligência.
Item “b” da diligência: demais informações que julgar necessárias.
Manifestação do órgão/entidade:
57. Ao final de sua manifestação, o Distrito Sanitário Especial de Saúde Indígena – Parintins acrescentou (peça
41, p. 11-12):
DA CONTRATAÇÃO
Cumpre informar que o Distrito Sanitário Especial Indígena de Parintins, diante da necessidade e por se tratar de
um serviço que é essencial ao funcionamento das atividades do órgão principalmente nas Casas de Assistência à Saúde
Indígena – CASAI que hospeda e trata de pacientes em recuperação, que logo após a homologação e os trâmites legais
do processo foi assinado o contrato nº 22/2019 referente ao Pregão nº 12/2019 Processo nº 25040.000382/2016-00
(SEI), para operação por 12 meses.
DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Excelência diante dos fatos e de direitos apresentados, ficamos a inteira disposição para dirimir qualquer dúvida,
caso surja no decorrer do processo informamos o nome de PAULO FONSECA – SIAPE: 476739 – Auxiliar de Saneamento,
que está na função de pregoeiro.
Análise:
58. Diante de todo o exposto, os elementos constantes dos autos permitem, desde já, a avaliação quanto ao
mérito da presente representação como parcialmente procedente.
59. Serão propostas, portanto, determinação e ciência, na forma descrita nesta instrução.

F. IMPACTO DOS ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS
Haverá impacto relevante no órgão e/ou na sociedade, decorrente
dos encaminhamentos propostos?
Análise:

Sim

60. A determinação, embora não necessariamente demande a tomada de providências imediatas pela unidade
jurisdicionada, tem como objetivo que o órgão se abstenha de promover a eventual prorrogação do contrato público
resultante do Pregão Eletrônico 12/2019, passando a, previamente, promover o novo procedimento licitatório para a
devida substituição do referido contrato sem as falhas ora suscitadas nestes autos sobre o presente certame.

G. PEDIDO DE INGRESSO AOS AUTOS E DE SUSTENTAÇÃO ORAL
Há pedido de ingresso aos autos?
Há pedido de sustentação oral?
H. PROCESSOS CONEXOS E APENSOS
Há processos conexos noticiando possíveis irregularidades na
contratação ora em análise?
Há processos apensos?
I. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Não
Não
Não
Não

61. Em virtude do exposto, propõe-se:
61.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1º, da Lei
8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1º, da Resolução - TCU
259/2014;
61.2. no mérito, com fundamento no art. 276, § 6º, do Regimento Interno deste Tribunal, considerar a presente
representação parcialmente procedente;
61.3. considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, por
perda do seu objeto em razão da proposição de mérito;
61.4. determinar ao Distrito Sanitário Especial Indígena - Parintins, com fundamento no art. 250, inciso II, do
Regimento Interno/TCU, que adote as seguintes medidas:
a) abstenha-se de promover a eventual prorrogação do Contrato 22/2019, assinado em 25/9/2019 com a
empresa Aptus Terceirizações Eireli (CNPJ 05.332.859/0001-11), resultante do Pregão Eletrônico 12/2019, em virtude
das seguintes falhas verificadas na condução do certame, passando a, previamente, promover o novo procedimento
licitatório para a devida substituição do referido contrato sem as falhas ora suscitadas nestes autos sobre o presente
certame, garantindo o necessário respeito, assim, ao princípio da indisponibilidade administrativa do interesse público:
a.1) recusa de proposta de licitante com base na existência de ocorrências impeditivas indiretas de licitar
constantes do cadastro da empresa no Sicaf, em desacordo com o entendimento constante dos Acórdãos 2.218/2011TCU-1ª Câmara e 1.831/2014-TCU-Plenário, ou seja, sem que houvesse elementos adicionais suficientes para
caracterizar possível tentativa de burla à penalidade de inidoneidade e de impedimento de contratar ou licitar com a
Administração Pública, por intermédio de constituição de outra sociedade empresarial, pertencente aos mesmos sócios
e que atue na mesma área;
a.2) desclassificação de proposta de licitante com base na existência de ocorrências impeditivas indiretas de
licitar constantes do cadastro da empresa no Sicaf, sem que o fornecedor fosse previamente convocado para se
manifestar, em desacordo com o que prevê art. 29 da Instrução Normativa Seges/MPDG 3/2018, de 26/4/2018;
b) informe o TCU sobre as providências adotadas para o efetivo cumprimento da determinação constante do
item anterior, no prazo de 60 (sessenta) dias contados a partir da ciência desta deliberação;
61.5. dar ciência ao Distrito Sanitário Especial Indígena - Parintins, com fundamento no art. 7º da Resolução –
TCU 265/2014, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 12/2019, para que sejam
adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrência de outras semelhantes:
a) ausência de negociação com o licitante vencedor, visando obter melhor proposta de preços, dado que essa
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providência deve ser tomada mesmo em situação na qual o valor da proposta seja inferior ao valor orçado pelo órgão
licitante, considerando o princípio da indisponibilidade do interesse público e o disposto no art. 24, § 8º, do Decreto
5.450/2005, com a interpretação dada pelo TCU mediante os Acórdãos 3.037/2009 e 694/2014, ambos do Plenário;
61.6. informar ao Distrito Sanitário Especial Indígena - Parintins e ao representante que o conteúdo da
deliberação que vier a ser proferida poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e
61.7. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno/TCU, sem prejuízo de que a
Selog monitore a determinação supra.

VOTO
Cuidam os autos de representação formulada pela empresa Fonseca e Telles Pinturas em Geral Eirelli, com solicitação de
adoção de medida cautelar, versando sobre possíveis irregularidades praticadas no âmbito do Pregão Eletrônico 12/2019, do tipo
menor preço global, promovido pelo Distrito Sanitário Especial Indígena Parintins (DSEI/Parintins).
A licitação teve por objeto a contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com fornecimento de mão
de obra e todos os materiais e equipamentos necessários, a serem executados nos prédios pertencentes ao DSEI/Parintins, com
custo estimado de R$ 560.147,76.
O certame foi realizado entre 29/8/2019 e 2/9/2019, com a participação de trinta licitantes (peça 8, p. 92-128).
A proposta da representante, no valor de R$ 485.916,66, foi recusada em razão de “ocorrência impeditiva indireta” e
porque apresentava preços em desacordo com o que estabelecia o edital (peça 8, p. 96).
A proposta da JF Tecnologia Ltda., no valor de R$ 488.817,96, também foi recusada, sob o fundamento de
inexequibilidade (peça 8, p. 96), o que veio a ser reconhecido pela própria licitante, que não teria atentado para a necessidade de
inclusão do custo do adicional de insalubridade.
Em resposta ao recurso interposto pela Fonseca e Telles, o pregoeiro afirmou que comprovam a ligação entre a Fonseca
e Telles e a Fênix: o “documento de justificativa”, apresentado pela Fonseca e Telles no curso do Pregão Eletrônico 12/2019,
subscrito por Carlos Antônio Pereira da Silva, integrante do quadro societário de ambas as sociedades, e os atestados de
capacidade técnica e contrato relativos a serviços prestados pela primeira à segunda. Informou, ainda, que a empresa infringiu o
edital ao apresentar preço maior que o estimado para o “item 10”.
Foi declarada vencedora a terceira menor proposta, apresentada por Aptus Terceirizações Eireli, no valor de R$
514.386,80. O certame foi homologado em 17/9/2019 (peça 8, p. 88-91) e o Contrato 22/2019 foi assinado em 25/9/2019
O representante alega que sua inabilitação foi indevida porque, na data do certame, não estava impedida de licitar (peça
1, p. 3).
Informa que Carlos Antônio Pereira da Silva fundou a Fênix em 1/5/2015, comprou a Fonseca e Telles em 12/4/2018 e a
vendeu em 21/11/2018, para Cláudio Cordeiro Gomes, atual proprietário, que não possui nenhum parentesco com o primeiro
(peça 1, p. 4).
Segundo ela, o “documento de justificativa”, referido pelo pregoeiro, foi emitido em 26/9/2018, portanto, antes da venda
da empresa por Carlos Antônio Pereira da Silva, e anexado por engano aos documentos entregues ao órgão licitante (peça 1, p.
4).
Esclarece que a Fênix celebrou contrato de prestação de serviços com a Fonseca e Telles em 1/6/2015 (peça 1, p. 4).
Queixa-se da não concessão, pelo pregoeiro, de oportunidade para que adequasse seus preços ou demonstrasse a
exequibilidade de sua proposta (peça 1, p. 7-9).
Na resposta à oitiva promovida pela unidade instrutiva, o Coordenador do DSEI/Parintins informa que o Sicaf apresentou
alerta de que o CNPJ da Fonseca e Telles estava associado ao CPF de Carlos Antônio Pereira da Silva, que estaria com declaração
de inidoneidade vigente, aplicada pelo TCU, relacionada com a empresa Fênix. Em meio à documentação apresentada pela
licitante, o pregoeiro identificou declaração a respeito de faturamento assinada, justamente, por Carlos Antônio Pereira da Silva.
Também reforçou a percepção de ligação entre as empresas o fato de que o único atestado de capacidade técnica apresentado
fora emitido pela Fênix.
O pregoeiro verificou, ainda, que a licitante indicou, na “Declaração de Contratos Firmados”, contrato celebrado no
período em que estava impedida de licitar e contratar com a Administração.
Por considerar a documentação apresentada pela licitante eivada de contradições e com veracidade duvidosa, o pregoeiro
teria concluído que a participação da Fonseca e Telles representava burla à penalidade de inidoneidade aplicada pelo TCU à
Fênix Consultoria Administração e Serviços Eireli.
Informa que, no recurso apresentado ao DSEI/Parintis, a Fonseca e Telles não se contrapôs ao impedimento indireto de
licitar nem informou sobre a compra e venda da empresa, limitando-se a afirmar que não estava impedida de licitar e contratar.
Esclarece que o pregoeiro não conferiu oportunidade para que a ora representante demonstrasse a correção de seus preços
por temer que a contratação acabasse por causar prejuízos à Administração, haja vista que proposta de valor mais alto,
apresentada pela segunda colocada, havia se mostrado inexequível, bem assim que a Fonseca e Telles era contumaz
descumpridora de contratos.
Na instrução final de mérito peça 50, a Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) demonstra que,
conquanto à época do certame Carlos Antônio Pereira da Silva não mais integrasse o quadro societário de nenhuma das duas
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empresas, existem fortes vínculos familiares entre a Fonseca e Telles e a Fênix: sócios de uma e outra empresas são irmãos e
residem no mesmo endereço, que também é o endereço da segunda empresa.
Registra a unidade técnica, que, ainda que incontestáveis, tais vínculos não eram de conhecimento do pregoeiro e, mesmo
que o fossem, não bastariam para caracterizar burla a penalidade aplicada à Fênix.
Sopesando que o contrato decorrente do Pregão Eletrônico 12/2019 está em execução e que a interrupção do serviço
causaria prejuízo ao órgão, a Selog sugere que seja determinado ao DSEI/Parintins que se abstenha de promover a prorrogação
do Contrato 22/2019.
Feita essa breve síntese dos fatos, passo a decidir.
Conheço da representação, nos termos do art. 237, inciso VI, do RI/TCU.
O “documento de justificativa” subscrito por Carlos Antônio Pereira da Silva foi emitido em 26/9/2018, antes que se
afastasse do quadro societário da Fonseca e Telles. Por ocasião do certame em tela e da aplicação da sanção pelo TCU à Fênix,
ele já não fazia parte de nenhuma das duas empresas. Por isso, tal documento não é apto a comprovar a existência de ligação
entre as empresas, muito menos de burla à sanção.
A unidade instrutiva mostra que há fortes vínculos familiares entre a Fonseca e Telles e a Fênix. Os atestados de
capacidade técnica relativos a serviços prestados pela primeira à segunda também reforçam a percepção de vínculo entre as duas
sociedades.
Ainda que contundentes, tais indícios não permitem concluir que a Fonseca e Teles participou do Pregão Eletrônico
12/2019 para burlar a sanção inabilitação aplicada à Fênix. Isso porque as sociedades foram fundadas e passaram a apresentar o
atual quadro societário antes da aplicação da sanção pelo TCU. Além disso, não há informações de transferência de acervo
técnico entre as duas sociedades após a Fênix ser impedida a participar de licitações públicas.
Em outros termos, ainda que haja fortes vínculos entre as duas sociedades empresárias, não há como afirmar, mediante
os elementos constantes dos autos, que houve fraude à sanção aplicada à Fênix, a justificar a inabilitação da representante no
Pregão Eletrônico 12/2019.
Como mencionado, o pregoeiro também apresentou como justificativa para a recusa da proposta apresentada pela Fonseca
e Telles, o fato de sua proposta apresentar, para o “item 10”, valor superior ao fixado no edital (R$ 5.676,00, em vez de R$
5.185,80).
Tendo em vista que os demais itens e o valor total do grupo estivessem abaixo dos respectivos valores estimados, cabia
ao pregoeiro, antes de desclassificar a proposta, negociar com a empresa a redução do valor deste item.
Por essas razões, concluo que não havia motivos para a inabilitação da representante.
Ainda que não possua dúvidas quanto ao cometimento de equívoco do pregoeiro, não identifico má-fé na sua atuação,
mas excesso de zelo. O Sicaf emitira alerta automático de ocorrência impeditiva, indicando vínculo entre a licitante Fonseca e
Telles, que até um dia antes cumpria sanção de inidoneidade por descumprimento contratual, aplicada pela Universidade Federal
do Rio de Janeiro, e a empresa Fênix, impedida de licitar por força de sanção imposta pelo TCU. Isso associado ao fato de que
a proposta apresentada pela Fonseca e Telles era inferior à que a segunda colocada admitira ser inexequível teriam induzido o
servidor a procurar evitar a consumação de contratação que se aparentava contrária aos interesses do órgão em que atuava.
Nas circunstâncias específicas destes autos, considero que os erros praticados pelo pregoeiro não se revestem de gravidade
suficiente para resultarem em punições nem em determinação para extinção antecipada de contrato em execução, sendo
suficiente, para prevenção de ocorrências semelhantes, dar ciência ao DSEI/Parintins a respeito das irregularidades identificadas.
As competências conferidas ao Tribunal pelo art. 71 da CF/1988 e pelo art. 113, § 1º, da Lei 8.666/1993 não estão
direcionados à proteção de interesses particulares, mas à tutela do interesse público. Por isso, somente se deve embargar a
execução de contratos em razão vícios na licitação nos casos em que tais vícios caracterizem ofensas suficientemente graves a
bens jurídicos tutelados pela legislação.
No caso destes autos, não há indícios de favorecimento a licitante, comprometimento à competitividade do certame nem
de contratação desvantajosa. O valor contratado é inferior ao estimado e foi definido no bojo de certame bastante disputado, que
contou com a participação de nada menos que trinta licitantes.
Não há como afirmar, desde logo, que a prorrogação do contrato contraria o interesse público. Trata-se de questão a ser
avaliada e decidida, fundamentadamente, pelo DSEI/Parintins, por ocasião do término de cada ano de contrato, tendo em vista
os preços então praticados pelo mercado e a qualidade do serviço prestado pela contratada, nos termos do art. 57 da Lei
8.666/1993.
Pelo exposto, em anuência parcial ao proposto na instrução transcrita no relatório, cujos fundamentos incorporo às minhas
razões de decidir, à exceção da parte em que alude à não prorrogação do contrato (itens 35, 43, 60, e 61.4. “a”), considero a
representação parcialmente procedente e prejudicado o pedido de adoção de medida cautelar, por perda de objeto em razão da
apreciação do mérito.
Com essas considerações, voto no sentido de que o Tribunal adote o acórdão que submeto à deliberação deste Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 534/2020 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 033.804/2019-2.
2. Grupo II – Classe de Assunto: VII - Representação
3. Interessados/Responsáveis: não há.
4. Órgão: Distrito Sanitário Especial Indígena Kaiapó do Pará - Ministério da Saúde.
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5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog).
8. Representação legal: D’Jeniffer Francisco da Penha (OAB/RJ 204.583), representando Fonseca e Telles Pinturas em
Geral Eireli.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formuladas por Fonseca e Telles Pinturas em Geral Eirelli,
versando sobre possíveis irregularidades praticadas no âmbito do Pregão Eletrônico Pregão Eletrônico 12/2019, promovido
Distrito Sanitário Especial Indígena Kaiapó do Pará
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões
expostas pelo Relator, em:
9.1. conhecer da representação, nos termos do art. 237, VII, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 113, § 1º, da Lei
8.666/93, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente;
9.2. considerar prejudicado, por perda de objeto, o pedido de adoção de medida cautelar formulado pela representante;
9.3. dar ciência ao Distrito Sanitário Especial Indígena - Parintins, com fundamento no art. 7º da Resolução-TCU
265/2014, sobre as seguintes impropriedades/falhas identificadas no Pregão Eletrônico 12/2019:
9.3.1. recusa de proposta de licitante com fundamento na existência de ocorrências impeditivas indiretas de licitar
constantes do cadastro da empresa no Sicaf, em desacordo com o entendimento constante dos Acórdãos 2.218/2011-TCU-1ª
Câmara e 1.831/2014-TCU-Plenário, ou seja, sem que houvesse elementos adicionais suficientes para caracterizar possível
tentativa de burla à penalidade de inidoneidade e de impedimento de contratar ou licitar com a Administração Pública, por
intermédio de constituição de outra sociedade empresarial pertencente aos mesmos sócios e que atue na mesma área;
9.3.2. desclassificação de proposta de licitante com base na existência de ocorrências impeditivas indiretas de licitar
constantes do cadastro da empresa no Sicaf, sem convocação prévia do licitante para sobre elas se manifestar, em desacordo com
o que prevê art. 29 da Instrução Normativa Seges/MPDG 3/2018, de 26/4/2018; e
9.3.3. ausência de negociação com o licitante vencedor, visando a obtenção de melhor proposta de preços, providência a
ser tomada mesmo que o valor da proposta seja inferior ao valor orçado pelo órgão licitante, considerando o princípio da
indisponibilidade do interesse público e o disposto no art. 24, § 8º, do Decreto 5.450/2005, com a interpretação dada pelo TCU
mediante os Acórdãos 3.037/2009 e 694/2014, ambos do Plenário.
9.4. dar ciência ao Distrito Sanitário Especial Indígena - Parintins e à representante.
10. Ata n° 1/2020 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 28/1/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0534-01/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues (Relator), Bruno Dantas e Vital
do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.

